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 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2021/0026178-0
I - À vista dos elementos contidos no presente processo ad-

ministrativo, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 
em especial a necessidade de cumprimento de determinação 
judicial, nos termos da competência a mim conferida por Lei, 
AUTORIZO, com arrimo no artigo 24 , inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição, pela dispensa de 
licitação nº 669/2021, visando o fornecimento de 1 (um) frasco 
com 360 comprimidos manipulados de Idebenona 500 mg, 
no valor (por frasco) de R$ 5.450,40 (cinco mil, quatrocentos 
e cinquenta reais e quarenta centavos), pela pessoa jurídica 
de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 11.974.072/0001-56, onerando a dotação 
orçamentária nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00, de 
acordo com a Nota de Reserva nº 32.279/2021.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2021/0034411-2
I - À vista dos elementos contidos no presente, no uso das 

atribuições legais, com fundamento no artigo 24, IV, da Lei 
Federal 8.666/93, AUTORIZO a contratação, por dispensa de lici-
tação n° 630/2021, para aquisição de 43.488 unidades de FITA 
ADESIVA, BRANCA, HOSPITALAR, 19 MM X 50 M (valor unitário 
R$ 4,55 e total R$ 197.870,40) e 120 unidades de SONDA, EN-
DOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, 
NR 4,5 (valor unitário R$ 6,50 e total R$ 780,00), com a pessoa 
jurídica de direito privado CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO 
DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE 
LTDA., CNPJ nº 61.418.042/0001-31, e de 680 unidades de 
FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA ESTERIL - 2000 ML (valor 
unitário R$ 18,25 e total R$ 12.410,00) e 5.400 unidades de 
FRASCO DE PLASTICO COLETOR DE SECRECAO 500 ML (valor 
unitário R$ 10,62 e total R$ 57.348,00) com a pessoa jurídica 
de direito privado BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., 
CNPJ nº 07.204.591/0001-68, somando o valor global de R$ 
268.408,40 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e oito 
reais e quarenta centavos), onerando a dotação orçamentária 
nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00, fonte 03 Notas de 
Reserva n° 32.649/2021 (046115488).

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2021/0040725-4
I - À vista dos elementos contidos no presente, no uso das 

atribuições legais e com base no artigo 24, IV, da Lei Federal 
8.666/93 , AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação 
n° 668/2021, em caráter emergencial, da pessoa jurídica de 
direito privado ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. , CNPJ nº 
04.890.798/0001-45 , cujo objeto é o fornecimento de 196 rolos 
de COMPRESSA GAZE HIDROFILA 91 CM X 91 M 13 FIOS  para 
utilização em procedimentos no tratamento de usuários do Sis-
tem SUS acometidos de Queimaduras, conforme requisição de 
compra em SEI nº 045117118 e justificativa da Unidade Requi-
sitante em SEI nº 045204425, no valor global de R$ 14.027,72 
(quatorze mil vinte e sete reais e setenta e dois centavos), 
considerando a unidade custar R$ 71,57 (setenta e um reais e 
cinquenta e sete centavos).

II - Será onerada a dotação orçamentária n. 84.10.10.302.3
003.4.107.3.3.90.30.00.02.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2021/0047110-6
I - À vista dos elementos contidos no presente, a mani-

festação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a 
necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da 
competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, 
AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 617/2021 
fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, 
de 1.080 unidades de fralda descartável juvenil, da pessoa 
jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., CNPJ 
11.974.072/0001-56, no valor unitário de R$ 2,290 e total de 
R$ 2.473,20, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302
.3003.4.107.3.3.90.91.00 – Fonte 00.

II - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal 
da contratada supra, serão atualizados quando da retirada da 
respectiva nota empenho.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2021/0020844-8
I - À vista dos elementos contidos no presente, a ma-

nifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial 
manifestação técnica de doc. 046895326  e a necessidade de 
cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência 
prevista pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, REVOGO o 
DESPACHO de doc. 044898184, publicado no dia 29/05/2021, 
referente a aquisição, por dispensa de licitação nº 464 /2021, 
fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 
180 unidades do LINAGLIPTINA, 5 MG (TRAYENTA), com a pes-
soa jurídica de direito privado DUPATRI HOSPITALAR COMER-
CIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., devidamente inscrita 
no CNPJ 04.027.894/0007-50, no valor unitário de R$ 4,8330 e 
valor total de R$ 869,94 (oitocentos e sessenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos).

II - AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 
641/2021, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 180 unidades do LINAGLIPTINA, 5 MG (TRAYEN-
TA), com a pessoa jurídica de direito privado DUPATRI HOS-
PITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., 
devidamente inscrita no CNPJ 04.027.894/0007-50, no valor 
unitário de R$ 5,161 e valor total de R$ 928,98 (novecentos e 
vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

III - A presente contratação onerará a dotação orçamentá-
ria 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00, fonte de recurso 00, 
conforme Nota de Reserva nº 34.539 /2021 (046598327)

IV - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal 
da contratada supra deverão ser atualizados quando da retira-
da da respectiva nota empenho.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6018.2021/0039622-8
Contrato nº 085/2021/SMS-1/CONTRATOS. Contratante: 

Secretaria Municipal de Saúde. Data de Assinatura: 10/06/2021. 
Contratada: ORIZZON COMERCIAL EIRELI. Vigência: 10/06/2021 
a 10/09/2021. Objeto: Aquisição de fralda descartável ge-
riatrica adulto para atendimento da demanda das unidades 
de saúde da SMS. Modalidade de Licitação: Disapensa de 
Licitação 550/2021. Fundamento Legal: artigo 24, IV, da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamen-
tária: 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00. Valor Total: R$ 
7.465.500,00 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil 
e quinhentos reais). Número da Nota de Empenho: 45479/2021 
no valor R$ 7.465.500,00 (sete milhões, quatrocentos e sessen-
ta e cinco mil e quinhentos reais).

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6018.2021/0039622-8
Contrato nº 086/2021/SMS-1/CONTRATOS. Contratante: 

Secretaria Municipal de Saúde. Data de Assinatura: 10/06/2021. 
Contratada: S & T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, 
DESCARTÁVEIS E INFORMATICA LTDA. Vigência: 10/06/2021 
a 10/09/2021. Objeto: Aquisição de fralda descartável ge-
riatrica adulto para atendimento da demanda das unidades 
de saúde da SMS. Modalidade de Licitação: Disapensa de 
Licitação 550/2021. Fundamento Legal: artigo 24, IV, da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamen-
tária: 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00. Valor Total: R$ 
5.355.000,00 (cinco milhões trezentos e cinquenta e cinco mil 
reais). Número da Nota de Empenho: 45481/2021 no valor R$ 
5.355.000,00 (cinco milhões trezentos e cinquenta e cinco mil 
reais).

 ADITAMENTO
PROCESSO: 6018.2020/0014862-1
I – À vista do constante no presente processo administra-

tivo, no uso da competência a mim delegada, com fundamento 
no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 46 do 
Decreto Municipal nº 44.279/2003, AUTORIZO o aditamento 
do Contrato nº 060/2020/SMS-1/CONTRATOS, firmado com a 
empresa R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 
LTDA. inscrita no CNPJ nº 54.561.071/0001-92 , cujo objeto é a 
prestação de Serviço de locação de Central de Comunicação de 
Voz Híbrida (PABX), com DDR, com serviços de instalação, ge-
renciamento e manutenção, para atendimento das necessidades 
da SMS/DASA/SANTANA, para PRORROGAR o prazo de vigência 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 30/06/2021, com valor 
total da presente prorrogação é de R$ 5.217,72 (cinco mil du-
zentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), sendo que 
de R$ 2.623,35 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e trinta 
e cinco centavos) corresponde ao exercício de 2021, já conside-
rando o índice de reajuste concedido pela Secretaria de Gestão, 
no importe de 5,7771%, onerando a Dotação orçamentária nº 
84.10.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.

 PROCESSO: 6018.2020/0074857-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/SEGES-CO-

BES/2020
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COM-

PRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I- À vista dos elementos constante no processo administra-

tivo nº 6018.2020/0074857-2, com fundamento no artigo 17 do 
Decreto Municipal nº 56.144/2015 e com fulcro na competência 
delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 
890/2013, AUTORIZO a contratação com a empresa KGA DE-
SENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 
24.784.527/0001-40, por meio da Ata de Registro de Preços 
nº 004/SEGES-COBES/2020, visando a prestação de serviços de 
transporte com o quantitativo estimado de 439.032 quilômetros 
(km) para veículos de “uso comum” e 308.400 quilômetros 
(km) para veículos de “bagageiro grande”, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme Formulário para Acionamento de Ata 
por Órgão Participante. Perfazendo a contratação o valor esti-
mado de R$ 747.432,00 (setecentos e quarenta e sete mil, qua-
trocentos e trinta e dois reais) para o período de 06 (seis) meses 
neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10
.122.3024.2.100.3.3.90.33.00 – fonte de recurso 00, de modo 
que o valor remanescente onerará dotação própria de 2022.

 PROCESSO: 6018.2021/0048945-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2020-SMS-G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COM-

PRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos 

termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- 
SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ALFENTANILA 0,544 MG/
ML (EQUIVALENTE A 0,5 MG DE ALFENTANILA/ML) SOLUCAO 
INJETAVEL AMP 5 ML = 2.600 , por meio da Ata de Registro 
de Preços nº 266/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa 
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., 
CNPJ: 44.734.671/0001-51, pelo valor de R$ 46.670,00, one-
rando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.0
0, por meio da Nota de Reserva nº 35.923/2021. A detentora 
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido 
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva 
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira 
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, 
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

 DESPACHO
PROCESSO: 6018.2020/0058893-1
I - À vista dos elementos constantes deste processo, em 

especial as manifestações da assessoria jurídica, que acolho 
como razões de decidir, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado 
pela empresa NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A, inscrita no CNPJ 
nº 56.994.5020027-79/, em face do despacho SEI 042076028, 
publicado no DOC/SP de 20/04/2021, pág. 96 (SEI 042745954), 
posto que DESERTO, uma vez que não restaram atendidos os 
requisitos formais exigidos, mas com o esclarecimento de que 
no mérito não seria acolhido, por se tratar de infração contra-
tual prevista em ATA de RP e a peça recursal nada trouxe para 
os autos, que pudesse modificar a decisão recorrida, ficando, 
portanto, mantido o r. despacho (SEI 042076028).

 DESPACHO
PROCESSO: 6018.2021/0006977-4
I - À vista dos elementos constantes deste processo, em 

especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, 
que acolho como razão de decidir, e nos termos do artigo 109, 
§ 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, CONHEÇO do recurso apresen-
tado pela empresa BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 
CNPJ nº. 05.216.859/0001-56, porém, no mérito NEGO-LHE 
PROVIMENTO, tendo em vista não ter sido apresentado nenhum 
argumento convincente, capaz de alterar os fundamentos que 
alicerçaram a decisão recorrida, ficando, portanto, mantido o 
despacho (SEI 043254060).

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6110.2020/0020556-0
I - À vista dos elementos contidos no presente, a mani-

festação da Coordenadoria Jurídica desta Pasta, AUTORIZO a 
aquisição por dispensa de licitação nº 493/2021, fundamentada 
no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, de 1) conserto de 
01 monitor multiparamétrico da marca GLOBALTEC modelo 
GT1200, da pessoa jurídica de direito privado OXY-SYSTEM 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ n° 58.763.350/0001-90 
sendo para o item 1) preço total R$ 2.448,00 (Dois Mil e Qua-
trocentos e Quarenta e Oito Reais);

II - A presente contratação onerará a Dotação orçamentária 
n° 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 Fonte 00, conforme 
Nota de Reserva nº 33.253/2021.

III - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal 
da contratada supra serão atualizados quando da retirada da 
respectiva nota empenho.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2021/0021965-2
I - À vista dos elementos contidos no presente, a ma-

nifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a 
necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da 
competência a mim conferida por lei, AUTORIZO a aquisição, 
por dispensa de licitação nº 626/2021, da pessoa jurídica de 
direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA inscrita sob o CNPJ 
11.974.072/0001-56., para o fornecimento de 96 latas de 
FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNAS ISOLADA DE ARROZ, LATA 
DE 400 GRAMAS, no valor unitário de R$195,60, resultando no 
valor total de R$ 18.777,60 (Dezoito Mil e Setecentos e Setenta 
e Sete Reais e Sessenta Centavos), onerando a dotação nº 84.
10.10.301.3003.2.509.3.3.90.91.00, Fonte 00, de acordo com a 
Nota de Reserva nº 34.706/2021. (SEI 046628975).

da Nota Fiscal n° 316945 (SEI 040914007), com fundamento no 
item 8.1.3 da ATA DE RP e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PROCESSO: 2016-0.276.093-0
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICI-

PAL DA SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº 014/2021 – AO CONVÊNIO Nº 

001/2017 – SMS.G.
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONVENENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Se-

cretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFI-

CENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA, CNPJ n° 
65.887.382/0001-62.

OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção dos Centros de Aten-
ção Psicossocial – CAPS e dos Serviços de Residência Terapêu-
tica.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de Trabalho 
para a ampliação temporária de leitos e do quadro de recursos 
humanos do CAPS AD III São Mateus, a serem custeados com a 
utilização do saldo financeiro e de aplicação.

VALOR DO CUSTEIO: R$ 147.143,78 (cento e quarenta e 
sete mil, cento e quarenta e três reais e setenta e oito centa-
vos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: utilização de saldo financeiro 
e de aplicação.

DATA DA ASSINATURA: 28/05/2021.

 PENALIDADE
PROCESSO: 6018.2021/0034859-2
I - Á vista dos elementos contantes deste autos, em es-

pecial o ateste de SMS.3 (SEI 045351969) , que acolho como 
acolho de decidir, APLICO nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa ,UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ n° 60.665.981/0009-75, 
detentora da Ata de Registro de Preço nº 210/2019-SMS.G 
– (SEI 043922222), através da Ordem de Fornecimento n° 
1755/21-1 – (SEI 044517118), em razão do atraso injustifica-
do na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota de 
Empenho n° 39.821/2021 – (SEI 044327059), a penalidade de 
multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor da 
Nota Fiscal n° 507438 – (SEI 045351939), com fundamento no 
item 8.1.3 da cláusula oitava da ATA de RP e no art. 86 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

II - Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO: 6018.2021/0038959-0
I - A vista dos elementos constantes nestes autos, em es-

pecial o Ateste SMS-3 (SEI 044875019) desta Pasta, que acolho 
como razão de decidir, APLICO nos termos da competência 
delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa ABBOTT 
LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 04.514.207/0001-
35 , em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos 
adquiridos através da Dispensa de Licitação nº. 292/2021 
(SEI 042563680), consubstanciado pela Nota de Empenho nº 
33612/2021 (SEI 044784559), a penalidade de multa corres-
pondente a 3% (três por cento) sobre o valor da Nota Fiscal n° 
305.494 (SEI 044871916), com fundamento no anexo da nota 
de empenho e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO: 6018.2021/0041429-3
I - Á vista dos elementos contantes deste autos, em es-

pecial o ateste de SMS.3 (SEI 045274393) , que acolho como 
acolho de decidir, APLICO nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa ,CM HOSPITALAR S.A, 
CNPJ n° 12.420.164/0003-19, detentora da Ata de Registro de 
Preço nº 363/2020-SMS.G – (SEI 041637413), através da Ordem 
de Fornecimento n° 1334/21-1 – (SEI 043329205), em razão do 
atraso injustificado na entrega dos produtos, consubstanciado 
pela Nota de Empenho n° 32.931/2021 – (SEI 042513370), a 
penalidade de multa correspondente a 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da Nota Fiscal n°002245139– (SEI 045274348), 
com fundamento no item 8.1.3 da cláusula oitava da ATA de RP 
e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO: 6018.2021/0042316-0
I - À vista dos elementos constantes nestes autos, em espe-

cial o Ateste de SMS.3 (SEI 045430793), que acolho como razão 
de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela 
Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa HOSP LOG COMERCIO DE 
PRODUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 06.081.203/0001-36, 
através da ATA DE RP nº. 270/2020/SMS.G (SEI 041591668), 
consubstanciada pela nota de empenho nº. 36.297/2021 (SEI 
045430634), penalidade de multa correspondente a 02% 
(dois por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 665.264 (SEI 
045430793), com fundamento no item 8.1.3, Cláusula Oitava 
da ATA DE RP e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO: 6110.2021/0004930-7
I - À vista dos elementos constantes nestes autos, em 

especial o encaminhamento AHM/HMACN (SEI 041793730), 
que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da 
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à em-
presa PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOS-
PITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.103.068/0001-70, 
através da ATA DE RP nº. 070/AHM/2020 (SEI 043583741), 
consubstanciado na Nota de Empenho Nº. 10.510/2021 (SEI 
038743420), penalidade de multa de 15% (quinze por cento) 
sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução parcial, no 
atraso da entrega da Nota Fiscal nº 127.473 (SEI 041793637) 
e, conforme atestado de medição de serviços, referente às 
cirurgias realizadas no Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa 
Netto no dia 15/01/2021, Termo de Utilização nº. 64052 (0098), 
pelo descumprimento da cláusula 6.3, com fundamento no item 
8.1.5 C/C 8.1.4 da Cláusula Oitava da ATA DE RP e no art. 86 da 
Lei nº 8.666/1993.

II - Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, 
devendo ser protocolado no endereço eletrônico : ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br., mediante o recolhimento das custas de 
preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

é de R$ 16,3722. 60.665.981/0009- 75 22/06/2021 18:11:26 
Nosso unitário é 16,00 60.665.981/0009- 75 22/06/2021 
18:11:53 e o nosso item é o 6 Pregoeiro 22/06/2021 18:14:25 
Para UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - Para o 
item 6 o novo valor de referência é de R$ 16,3722. 
60.665.981/0009- 75 22/06/2021 18:14:38 A sessão será sus-
pensa devido ao horário? 60.665.981/0009- 75 22/06/2021 
18:15:03 Lançamos $16,00. Pregoeiro 22/06/2021 18:15:09 
Para UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - Sim ou 
não. Pregoeiro 22/06/2021 18:15:30 Para UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL S A - E minha pesquisa ampliada 
deu R$ 16,3722. 60.665.981/0009- 75 22/06/2021 18:16:22 
Ok!!! sim! nossa redução é para $ 16,00. 28/06/2021 COM-
PRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.
comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 13/13 Pregoeiro 
22/06/2021 18:16:26 Para UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA 
NACIONAL S A - A sessão será finalizada hoje. O prazo para in-
tenção de recurso será concedido até as 10:00 do dia 23/06. 
Pregoeiro 22/06/2021 18:17:57 Para UNIAO QUIMICA FARMA-
CEUTICA NACIONAL S A - PRECISO QUE REDUZA O VALOR DE 
SUA PROPOSTA PARA O VALOR DA PESQUISA AMPLIADA DE r$ 
16,3722. 60.665.981/0009- 75 22/06/2021 18:18:47 Ja reduzi 
sra pregoeira! estou dizendo que estou lhe oferecendo até um 
valor menor. Pregoeiro 22/06/2021 18:20:03 Para UNIAO QUI-
MICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - Perdão, estamos todos 
cansados. Pregoeiro 22/06/2021 18:20:13 Para UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL S A - Obrigada. 60.665.981/0009- 
75 22/06/2021 18:21:42 Ok!!! por nada. Pregoeiro 22/06/2021 
18:25:56 Para SP HOSPITALAR LTDA - Sr. Licitante, SP HOSPITA-
LAR LTDA. Aguardo o envio de sua proposta como valor nego-
ciado. Pregoeiro 22/06/2021 18:30:02 Agradeço a participação 
e a paciência. Tenham todos um bom descanso. Pregoeiro 
22/06/2021 18:30:10 Praticados todos os atos necessários ao 
regular processamento da licitação eletrônica, em nome da Se-
cretaria Municipal da Saúde agradeço a participação de todos e 
declaro ENCERRADA a sessão. Sistema 22/06/2021 18:47:03 
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção 
de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habili-
tado´ ou ´cancelado no julgamento´. Pregoeiro 22/06/2021 
18:47:18 Foi informado o prazo final para registro de intenção 
de recursos: 23/06/2021 às 10:00:00. Eventos do Pregão Evento 
Data/Hora Observações Abertura da sessão pública 22/06/2021 
09:30:00 Abertura da sessão pública Encerramento da análise 
de propostas 22/06/2021 10:00:00 Etapa de análise de propos-
tas encerrada. Julgamento de propostas 22/06/2021 10:33:22 
Início da etapa de julgamento de propostas Abertura do prazo 
22/06/2021 18:47:03 Abertura de prazo para intenção de recur-
so Fechamento do prazo 22/06/2021 18:47:18 Fechamento de 
prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2021 às 
10:00:00. Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes 
melhores classificados foram declarados vencedores dos respec-
tivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi 
concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do 
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais haven-
do a declarar, foi encerrada a sessão às 10:20 horas do dia 23 
de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoei-
ro e Equipe de Apoio. JANE COSTA SANTOS Pregoeiro Oficial 
CINTHIA ESTEVAM SANTORO Equipe de Apoio MARIA IRACE-
MA SANTOS SOARES COSTA Equipe de Apoio RONALDO FON-
SECA Equipe de Apoio

 PROCESSO: 6018.2021/0032278-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 360/2021-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I. À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, em especial a adjudicação da Senhora Pregoeira 
da 3ª CPL, portaria 059/21, a qual adoto como razão de decidir, 
com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 
8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em 
face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013– SMS-
-G, DECIDO:

II. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 360/2021-SMS.G, 
cujo objeto é a AQUISIÇÃO BLOQUEADORES NEUROMUSCU-
LARES, ANTICOAGULANTES E SEDATIVOS, processado pela 3ª 
Comissão Permanente de Licitação da SMS, cujos objetos foram 
ADJUDICADOS às empresas:

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, 
CNPJ nº 44.734.671/0001-51 – ITENS 1/2 (CISATRACÚRIO BE-
SILATO 2MG/ML SOL. INJ – AMP 10ML), pelo valor de R$ 56,80 
(preço unitário), ITENS 3/4 (CISATRACÚRIO BESILATO 2MG/ML 
SOL. INJ – AMP 5ML), pelo valor de R$ 30,77 (preço unitário) 
e ITEM 8 (REMIFENTANILA 2MG PÓ P/ SOL. INJ. FRASCO-
-AMPOLA), pelo valor de R$ 42,01 (preço unitário) perfazendo 
um total geral de R$ R$ 7.188.621,00;

SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 27.817.504/0001-55 – ITEM 
5 (HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM 5.000UI/ML, INDICAÇÃO 
INJETÁVEL, FRASCO 5,00ML), pelo valor de R$ 7,96 (preço uni-
tário), perfazendo um total geral de R$ 277.482,00;

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S A, CNPJ nº4 
60.665.981/0009-75 – ITEM 6 (PROPOFOL EMULSÃO INJETÁ-
VEL COM 10 MG/ML EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA), pelo 
valor de R$ 6,00 (preço unitário), perfazendo um total geral de 
R$ R$ 2.304.000,00;

LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A., CNPJ nº44.734.671/0001-
51 – ITENM 7 (PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL 
FR-AMP. OU SERINGA 50 ML), pelo valor de R$ 90,00 (preço 
unitário), perfazendo um total geral de R$ R$ 2.160.000,00; por 
apresentarem os menores preços e por atenderem aos demais 
requisitos do edital, onerando-se a dotação n° 84.00.84.10.10.3
03.3003.2.519.3.3.90.30.00.00

 PENALIDADE
PROCESSO: 6018.2020/0066329-1
I - A vista dos elementos constantes nestes autos, em es-

pecial o Ateste SMS-3/ABAST (SEI 034865799) desta Pasta, que 
acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competên-
cia delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa MA-
TRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 50.277.375/0001-71 
, pelo “não a contento” dos serviços prestados no período de 
01 a 30 de setembro de 2020, pactuados através do Termo de 
Contrato nº 087/2015/SMS.1/Contratos (SEI 2689538), a pena-
lidade de multa correspondente a 10% (dez por cento), com 
fundamento no item 9.1.3 da Cláusula Nona da do Termo de 
Contrato e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO: 6018.2020/0069079-5
I - A vista dos elementos constantes nestes autos, em 

especial o Ateste SMS-3/ABAST (SEI 044190516) desta Pasta, 
que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da com-
petência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa 
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, inscrita no CNPJ sob 
n.º 18.269.125/0001-87, , em razão do atraso injustificado 
na entrega dos produtos adquiridos através da ATA DE RP nº. 
232/20-SMS-G (SEI 034436786), consubstanciado pela Nota de 
Empenho nº 96776/2020 (SEI 035998246), referente a ordem 
de fornecimento nº.2319 /20-1 (SEI 039607372), a penalidade 
de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor 
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