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 PROCESSO: 6018.2021/0012535-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento lici-
tatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-
MENTO DE PAMG - SERINGA DE INSULINA 1 ML 100 UI AG 8 
MM X 0,30 MM, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMEN-
TOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 
07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 
de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro 
de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital 
anexado em referencia SEI Nº 040816785 do presente.

II – Fica designada para condução do certame a 5ª Comis-
são Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 
059/2021-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2021/0012535-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COM-

PRAS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2021-SMS.G, processo 

em epígrafe, destinado ao registro de preços para o forne-
cimento de 

PAMG - SERINGA DE INSULINA 1 ML 100 UI AG 8 
MM X 0,30 MM , para a Coordenadoria de Administração e 
Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e 
Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de 
Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 
9h30min do dia 19 de abril de 2021, pelo endereço www.
comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

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, no gabinete da Secretaria 

Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila 
Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhi-
mento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município 
de São Paulo.

 PROCESSO: 6018.2021/0007595-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento lici-
tatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNE-
CIMENTO DE TESTE DETECÇÃO ANTÍGENO DO COVID-19 a 
pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com 
fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 
2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 
2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis 
Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital anexado em 
referencia SEI Nº 041685812 do presente.

II – Fica designada para condução do certame a 5ª Comis-
são Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 
059/2021-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2021/0007595-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COM-

PRAS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2021-SMS.G, processo 

em epígrafe, destinado ao registro de preços para o forne-
cimento de 

TESTE DETECÇÃO ANTÍGENO DO COVID-19 , para a 
Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão 
de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de 
Compras - GTC / Área Técnica de Material Médico Hospitalar, 
do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública 
de pregão ocorrerá a partir das 10h do dia 16 de abril de 
2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª 
Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal 
da Saúde.

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, no gabinete da Secretaria 

Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila 
Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhi-
mento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município 
de São Paulo.

 PROCESSO: 6018.2021/0022631-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2020-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
À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos 
da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, 
AUTORIZO a aquisição de:

a) 07 frascos de LANCETA, PUNCAO DIGITAL, DESCAR-
TAVEL, ESTERIL - ACCU-CHEK SOFTCLIX, por meio da Ata de 
Registro de Preços nº 130/2020-SMS-G, cuja detentora é a 
empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, CNPJ

nº 48.791.685/0001-68, pelo valor total de R$ 763,00 (se-
tecentos e sessenta e três reais) , onerando a dotação nº 84.10.
10.302.3003.4107.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva 
nº 22.838/2021.

b) 18 frascos de AÇÃO JUDICIAL - INSULINA GLARGINA, 
100 UI/ML, CANETA DESCARTÁVEL, 3 ML (LANTUS SOLOSTAR), 
por meio da Ata de Registro de Preços nº 363/2020-SMS-G, cuja 
detentora é a empresa CM

HOSPITALAR SA, CNPJ nº 12.420.164/0003-19, pelo valor 
total de R$ 703,62 (setecentos e três reais e sessenta e dois 

PROCESSO: 6018.2021/0013545-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COM-

PRAS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2021-SMS.G, processo 

em epígrafe, destinado ao registro de preços para o forne-
cimento de 

CURATIVO CARVÃO ATIVADO PRATA , para a Coorde-
nadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de 
Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de 
Compras - GTC / Área Técnica de Material Médico Hospitalar, 
do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública 
de pregão ocorrerá a partir das 10h30min do dia 16 de abril 
de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo 
da 1ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria 
Municipal da Saúde.

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, no gabinete da Secretaria 

Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila 
Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhi-
mento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município 
de São Paulo.

 RETIFICAÇÃO
PROCESSO: 6018.2020/0057128-1
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, 
RETIFICO, o Despacho nº 041214710, publicado no DOCSP de 
23/03/2021, para reparar erro material ali havido no que tange 
os quantitativos e valores, autorizando, assim, a aquisição de 
60 (sessenta) unidades de Reservatórios de 3 mL, pelo valor 
unitário de R$ 17,90 (dezessete reais e noventa centavos); e 
15 (quinze) unidades de Sensor Enlite MMT 7008A, pelo valor 
unitário de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), e não como 
constou.

 PROCESSO: 6018.2021/0018308-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
I – Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento lici-
tatório objetivando a Aquisição de MEDICAMENTOS BLOQUE-
ADORES NEUROMUSCULARES, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA 
DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal 
nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 
44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 
de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO 
a minuta do edital anexado em referencia SEI Nº 041603634 
do presente.

II – Fica designada para condução do certame a 5ª Comis-
são Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 
059/2021-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2021/0018308-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2021-SMS.G, processo em 

epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento 
de MEDICAMENTOS BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES 
para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, 
Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC / 
Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A aber-
tura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir 
das 9h do dia 16 de abril de 2021, pelo endereço www.
comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

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, no gabinete da Secretaria Municipal 
da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque 
- São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de 
taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do 
DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

 RETIFICAÇÃO
PROCESSO: 6018.2020/0074424-0
Despacho interno SMS/AJ Nº 041496284
I - À vista dos elementos constantes nestes autos, em 

especial a solicitação da SMS/CFO (SEI 040290584), que acolho 
como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência 
delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, RETIRRATIFICO o Des-
pacho (SEI 038509962) publicado no dia 14/01/2021 pag. 36 
(SEI 037836417), da empresa TATIANA REGINA FERREIRA, CNPJ 
nº. 12.729.472/0001-69, para fazer constar a multa correspon-
dente a 11% (onze por cento) sobre o valor da nota fiscal nº. 
15.346 (SEI 037172373) e não como constou, permanecendo 
inalteradas as demais disposições do referido despacho que 
não colidirem com o presente.

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.

 RETIFICAÇÃO
PROCESSO: 6110.2020/0015604-7
Despacho interno SMS/AJ Nº 041499817
I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em es-

pecial a solicitação da SMS/CFO (SEI 038990465), que acolho 
como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência de-
legada pela Portaria nº 890/2013-SMS, RETIRRATIFICO o Despa-
cho (SEI 036420544) publicado no dia 14/01/2021 pag. 50 (SEI 
037816973), da empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, n° 02.881.877/0001-64, 
para fazer constar a multa correspondente a 04% (quatro 
por cento) sobre o valor da nota fiscal nº. 350092 – (SEI 
035084402) e não como constou, permanecendo inalteradas 
as demais disposições do referido despacho que não colidirem 
com o presente.

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: 6018.2021/0013636-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
I – Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento li-
citatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FOR-
NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS IV , a pedido de 
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento 
na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decre-
to Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto 
nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e APROVO a minuta do edital anexado em referencia SEI 
Nº 041562321do presente.

II – Fica designada para condução do certame a 5ª Comis-
são Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 
059/2021-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2021/0013636-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2021-SMS.G, processo em 

epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento 
de MEDICAMENTOS DIVERSOS IV para a Coordenadoria de 
Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos 
/ Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Medica-
mentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão 
pública de pregão ocorrerá a partir das 9h do dia 19 de abril 
de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo 
da 5ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria 
Municipal da Saúde.

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, no gabinete da Secretaria Municipal 
da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque 
- São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de 
taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do 
DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

 PROCESSO: 6018.2021/0018389-5
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 241/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista dos elementos contidos no presente, em espe-

cial, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, tendo 
em vista a necessidade de cumprimento de ordem judicial, 
AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 241/2021, 
fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 
8.666/93, de 24 (vinte e quatro) unidades de pilha alcalina 
palito AAA – 1,5V, com valor unitário de R$ 4,50 (quatro reais e 
cinquenta centavos), totalizando R$ 108,00 (cento e oito reais), 
por intermédio da empresa Drogaria Enfarma Ltda., inscrita no 
CNPJ nº 11.974.072/0001-56. A despesa resultará no montante 
retromencionado e onerará a dotação orçamentária nº 84.10.
10.302.3003.4.107.3.3.90.91.00 – FR 00, conforme a Nota de 
Reserva nº 22.337/2021.

II – Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal 
da contratada deverão ser atualizados quando da retirada das 
respectivas notas empenho.

 PROCESSO: 6018.2021/0022770-1
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 230/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO
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 230/2021, 
fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 
1.680 unidades, de fralda descartável adulto tamanho G, da 
pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., 
CNPJ 11.974.072/0001-56, no valor total de R$ 4.468,80, one-
rando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4107.3.3.9
0.91.00 – Fonte 00

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

 PROCESSO: 6018.2021/0022769-8
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 251/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista dos elementos contidos no presente processo 

administrativo, em especial, a manifestação da Assessoria Jurí-
dica desta Pasta, tendo em vista a necessidade de cumprimento 
de ordem judicial, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licita-
ção nº 251/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei 
Federal nº 8.666/93, de: item 1: 135 (cento e trinta e cinco) pa-
cotes de fralda geriátrica Bigfral Plus, tamanho G, cada pacote 
com 8 (oito) unidades, com valor unitário de R$ 21,28 (vinte e 
um reais e vinte e oito centavos), totalizando R$ 2.872,80 (dois 
mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), e item 
2: 35 (trinta e cinco) pacotes de lenços umedecidos Umed Use 
It, cada pacote com 70 (setenta) unidades, com valor unitário de 
R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 
139,65 (cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 
por intermédio da empresa Drogaria Enfarma Ltda., inscrita no 
CNPJ nº 11.974.072/0001-56. A despesa resultará no montante 
de R$ 3.012,45 (três mil e doze reais e quarenta e cinco cen-
tavos) e onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.300
3.4.107.3.3.90.91.00 – FR 00, conforme a Nota de Reserva nº 
22.443/2021.

 PROCESSO: 6018.2021/0013545-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licita-
tório com ampla concorrência objetivando o REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CURATIVO CARVÃO ATIVADO 
PRATA, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de 
janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de 
dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 
2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto 10.024/19, APROVO a 
minuta do edital (SEI 041615291 ) anexo ao presente processo.

II – Fica designada para condução do certame a 1ª Comis-
são Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria 
nº 059/2021/SMS.

TIAMINA 100 MG / 5 ML, 6 UNIDADES (FRASCO 300 ML) DE 
L-CARNITINA 1000 MG / 5 ML, 6 UNIDADES (FRASCO 300 ML) 
DE COENZIMA Q10 200 MG / 5 ML, 6 UNIDADES (FRASCO 150 
ML) DE ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG / 5 ML e 6 UNIDADES (FRASCO 
150 ML) DE PIRIDOXINA 100 MG / 5 ML, no valor total de R$ 
2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais).

II - A presente contratação onerará a dotação orçamentária 
84.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00, Fonte 00, conforme Nota 
de Reserva nº 21.410/2021.

 PROCESSO: 6018.2020/0084006-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento lici-
tatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNE-
CIMENTO DE FRASCO DE DRENAGEM DE TÓRAX E SONDAS 
ENTERAIS ADULTO, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRI-
MENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 
de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 
24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novem-
bro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta 
do edital anexado em referencia SEI Nº 041283866 do presente.

II – Fica designada para condução do certame a 7ª Comis-
são Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 
059/2021-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2020/0084006-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COM-

PRAS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2021-SMS.G, processo 

em epígrafe, destinado ao registro de preços para o forne-
cimento de 

FRASCO DE DRENAGEM DE TÓRAX E SONDAS EN-
TERAIS ADULTO , para a Coordenadoria de Administração e 
Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e 
Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de 
Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 
10h do dia 19 de abril de 2021, pelo endereço www.com-
prasnet.gov.br, a cargo da 7ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

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, no gabinete da Secretaria 

Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila 
Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhi-
mento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município 
de São Paulo.

 PROCESSO: 6018.2021/0020991-6
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 240/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO
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 e art. 2o, II do Decreto Municipal n. 59.283/2020, AU-
TORIZO a contratação, por dispensa de licitação n° 240/2021, 
da pessoa jurídica de direito privado COMERCIAL 3 ALBE LTDA, 
CNPJ nº 74.400.052/0001-91 para fornecimento de 15.000 
unidades (frascos) de spray de detergente desinfetante para 
limpeza e desinfecção de superfícies pelo valor total de R$ 
1.424.250,00 (Um Milhão e Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil 
e Duzentos e Cinquenta Reais).

II - Será onerada a dotação orçamentária n. 84.10.10.30
2.3003.4.107.3.3.90.30.00, Fonte 00 , conforme de Nota de 
Reserva de nº 22.344.

 PROCESSO: 6018.2021/0021129-5
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 239/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista dos elementos contidos no presente processo 

administrativo, em especial, a manifestação da Assessoria 
Jurídica desta Pasta, a qual acolho, tendo em vista a necessi-
dade da contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada para as 
unidades de saúde pertencentes à Coordenadoria Regional de 
Saúde Sudeste, AUTORIZO a contratação, por dispensa de licita-
ção nº 239/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei 
Federal nº 8.666/93, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, 
podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante assinatura 
de termo de contrato de objeto semelhante, para as seguintes 
empresas e respectivos lotes: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGI-
LÂNCIA LTDA CNPJ nº 66.700.295/0001-17, para o Lote I, com 
o preço mensal estimado de R$ 221.915,22 (duzentos e vinte 
e um mil, novecentos e quinze reais e vinte e dois centavos); 
ORPAN – ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SEGURANÇA 
PATRIMONIAL LTDA., CNPJ nº 05.137.100/0001-88, para os lo-
tes II, III e IV, com os preços mensais estimados respectivamente 
de, R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), R$ 190.000,00 
(cento e noventa mil reais) e de R$ 132.000,00 (cento e trinta 
e dois mil reais).

II – Para cobertura das despesas para o período de 
180 (cento e oitenta) dias, foi emitida a Nota de Reserva nº 
21.196/2021 no montante de R$ 4.505.491,32 (quatro milhões, 
quinhentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e 
trinta e dois centavos), que onerará a dotação orçamentária nº 
84.25.10.301.3003.2.509.3.3.90.37.00 – FR 00.

III – Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal 
das contratadas deverão ser atualizados quando da retirada da 
respectiva nota empenho.

 PROCESSO: 6018.2021/0021875-3
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 197/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifes-

tação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a necessi-
dade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da com-
petência a mim conferida por lei, AUTORIZO a aquisição, por 
dispensa de licitação nº 197/2021, da pessoa jurídica de direito 
privado Partner Farma, inscrita sob o CNPJ nº 28.123.417/0001-
60 para o fornecimento de 1.080 unidades de LEVETIRACETAM 
250 MG, no valor total de R$ 1.220,40 (Um Mil e Duzentos e 
Vinte Reais e Quarenta Centavos), onerando a dotação orça-
mentária nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00, Fonte 
00, de acordo com a Nota de Reserva nº 22.332/2021. (SEI 
041703440).
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