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dimentos Disciplinares/PROCED. Autorização de contratação. 
Utilização da Ata de Registro de Preços 10/SG-COBES/2019 
- Equipamento tipo 3. 1. Em face dos elementos que instruem 
o presente, notadamente o teor do Comunicado 06/2020/SG/
COBES/DGSS (doc. 027956159), a anuência de SG/COBES/DGSS 
(doc. 026982196 do SEI nº 6021.2020/0008581-2) e as manifes-
tações da contratada nos docs. 027748362 e 027907658, bem 
assim as proferidas no âmbito da Supervisão de Administração 
e Finanças (doc. 026783316 e 027739050), da Divisão de 
Compras e Contratos (docs. 026631875 e 028033838) e da 
Assessoria Técnica (doc. 028059493 ), todas desta Coordena-
doria Geral de Gestão e Modernização, que acolho, no uso das 
competências que me foram atribuídas pelo artigo 19, incisos V 
e VI, do Decreto 57.263/16 e pelo artigo 3º, inciso X da Portaria 
PGM.G nº 24/17, publicada no DOC de 14/06/2017, AUTORIZO, 
com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, 
nos artigos 1º, 3° e 6º da Lei Municipal 13.278/02 e disposições 
do Decreto nº 56.144/15, a contratação, mediante utilização 
da Ata de Registro de Preços nº 10/SG-COBES/2019, com 
validade até 14/01/2021, da empresa dela detentora, MÉTODO 
MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 07.343.712/0001-52, para a 
prestação de serviços de locação de Central de Comunicação 
de Voz hibrida, com DDR, com serviço de instalação, com geren-
ciamento e com manutenção – Item IV – Equipamento tipo 
3 –, sendo que os serviços devem estar em concordância com 
os normativos publicados pela ANTEL/UIT-T, visando atender 
a Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização e o 
Departamento de Procedimentos Disciplinares da Pro-
curadoria Geral do Município, unidades da PMSP, ambos 
situados na Rua Maria Paula, 270 – Bela Vista, pelo período de 
12 (doze) meses, a contar da assinatura do Contrato, prorrogá-
veis nos termos da legislação vigente, pelo valor total estimado 
de R$ 19.327,60 (dezenove mil, trezentos e vinte e sete reais e 
sessenta centavos), cujo empenhamento autorizo, considerado 
o valor mensal de R$ 1.607,00 (um mil e seiscentos e sete 
reais), acrescido somente no primeiro mês do valor de insta-
lação de R$ 43,60 (quarenta e três reais e sessenta centavos), 
conforme preços unitários registrados e os quantitativos de 
serviços constantes da Ata de R.P. em tela para as unidades in-
teressadas, sintetizados na tabela - doc. 028052591 -, aos quais 
poderão ser acrescidos valores relativos a despesas específicas 
se necessárias, mediante empenhamento próprio e prévio, con-
forme ali apontado, nos demais termos e condições da proposta 
(doc. 027204607), com as alterações sugeridas e aceitas (doc. 
027748362), estabelecido o prazo de até 90 (noventa) dias 
corridos contados da Ordem de Início, para vistoria técnica, 
execução, instalação e ativação dos serviços, atendidas as 
demais especificações técnicas e disposições da Ata de Registro 
de Preços em tela e do Termo de Referência do Edital do Pregão 
Eletrônico 04/2019 - COBES que a precedeu, que farão parte 
integrante do contrato para todos os fins. 2. AUTORIZO, em 
consequência, a emissão de notas de empenho, para suporte 
das despesas com a execução do ajuste, neste exercício, one-
rando a dotação 2110.02.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do 
orçamento vigente, devendo, no próximo exercício, ser onerada 
dotação própria, em observância ao princípio da anualidade 
orçamentária.3. LAVRE-SE o competente termo contratual 
conforme minuta doc. 027835709, já por mim e pela empresa 
a ser contratada aprovada (docs. 027909386 e 027904125 ), 
todos documentos do SEI 6021.2020/0008581-2 já citado, com 
as devidas adequações para as unidades aqui interessadas. 
4. A Contratada deverá efetuar a garantia contratual de 5% 
(cinco) por cento sobre o valor total da presente contratação, 
nos termos da mencionada Ata. 5.Nos termos do artigo 67 
da Lei Federal 8.666/93, bem como do Decreto 54.873/2014, 
DESIGNO as servidoras abaixo nomeados para atuarem como 
fiscal e respectiva substituta na referida contratação, para 
acompanhamento da instalação, execução e recebimento dos 
serviços, por preencherem os requisitos estabelecidos no art. 6º 
do citado Decreto, conforme informações do doc. 027739050 
e relação do doc. 027476057, como segue: Fiscal - Sra. Joana 
D’Arc de Souza, R.F. nº 645.843.2 Fiscal Substituta - Sra. Marta 
da Rocha, R.F. nº 516.372.2

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

MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
INTIMAÇÃO.
PROCESSO Nº 6021.2020/0004500-4 EMPRE-

SA CONTRATADA: PELSTER TECNOLOGIALTDA. – CNPJ nº 
21.636.077/0001-22 ASSUNTO: Contrato consubstanciado 
nas Notas de Empenho n°s 107.850/2019; 107.856/2019 e 
107.864/2019 para aquisição de 01 (um) sistema de controle 
de chamadas de senhas, que deverá abranger 15 (quinze) 
guichês, composto de: 02 (duas) impressoras térmicas e aces-
sórios, 03 (três) painéis eletrônicos a LED sem fio (“wireless”) 
e acessórios; software de atendimento para chamada de senhas 
e geração de relatórios; 01 (um) transmissor wireless para 
p software e 360 (trezentos e sessenta) unidades de bobina 
padrão de papel térmico para emissão de senhas, para atender 
as necessidades da Praça de Atendimento do Departamento 
Fiscal da Procuradoria Geral. OBJETO: Proposta de aplicação de 
penalidade de multa referente à inexecução contratual, decor-
rente de inobservância das especificações técnicas. Para os fins 
do quanto disposto no artigo 54, inciso II do Decreto Municipal 
44.279/2003, fica a Empresa antes nomeada,INTIMADA da pe-
nalidade de multa que lhe está sendo proposta pela fiscalização 
do ajuste, em face de descumprimento da cláusula contratual a 
seguir discriminada, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da publicação desta intimação, apresentar defe-
sa prévia. A saber: Documentos Auxiliares das Notas Fiscais 
Eletrônicas: n°s 000.000.150 – no valor de R$ 7.835,00; 
000.000.151 – no valor de R$ 1.865,00 e 000.000.152 
– no valor de R$ 2.160,00. OCORRÊNCIAS: a)- Atraso na 
entrega de 01 (um) sistema de controle de chamadas de se-
nhas, que deverá abranger 15 (quinze) guichês, composto de: 
02 (duas) impressoras térmicas e acessórios, 03 (três) painéis 
eletrônicos a LED sem fio (“wireless”) e acessórios; software de 
atendimento para chamada de senhas e geração de relatórios; 
01 (um) transmissor wireless para p software e 360 (trezentos 
e sessenta) unidades de bobina padrão de papel térmico para 
emissão de senhas, adquiridos para atender as necessidades da 
Praça de Atendimento do Departamento Fiscal da Procuradoria 
Geral, do prazo pactuado em até 07 (sete) dias corridos, conta-
dos da entrega da Nota de Empenho, enviada à contratada por 
e–mail que se deu em 22/11/19 (025741595), sendo que a en-
trega deveria se dar em 01/12/19 e só ocorreu em 31/01/2020, 
atrasando portanto, 60 (sessenta) dias. b) Não atendimento do 
prazo de 3 (três) dias, concedido pelo fiscal do ajuste para que 
solucionasse as inconformidades verificadas, permanecendo o 
objeto em desacordo com as especificações técnicas exigidas 
no Termo de Referência 020940869, conforme relatado no e-
-mail encaminhado à empresa em 17/02/2020 (027359866) e 
reiterado no ateste 027677673, a seguir descritas: - 3.1.1. 2 
(duas) impressoras térmicas, contendo, cada uma delas, as se-
guintes especificações: a) A impressora deverá fazer comunica-
ção sem fio (“wireless”) com os painéis eletrônicos a LED com 
alcance de, pelo menos, 30 metros em locais fechados;- 3.1.3. 
Software de atendimento para chamada de senhas e geração 
de relatórios, com as seguintes especificações: g) Deve permitir 
a comunicação com os painéis e as impressoras por meio de 
transmissor USB sem fio (“wireless”); - 3.1.2. 3 (três) painéis 
eletrônicos a led contendo, cada um, as seguintes especifica-
ções: a) Deverá fazer comunicação sem fio (“wireless”) com as 
impressoras, com alcance de, pelo menos, 30 metros em locais 
fechados; b) Deverá fazer comunicação com o servidor de rede 
na qual será instalado o software de atendimento para chama-
da de senhas; 3.1.4. Transmissor USB sem fio (“wireless”) para 
possibilitar a comunicação entre as impressoras, os painéis e o 

enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos termos 
do Artigo 4º da Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, redação 
dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de 2020, AU-
TORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa 
PHLIFE HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ nº 29.474.250/0001-45, 
para fornecimento de 13 conjuntos de laringoscópio (cabo e 
lâmina) tamanho adulto, no valor unitário de R$ 895,50. Prazo 
de Realização da Despesa: 10 dias, a contar da data do recebi-
mento da Ordem de Fornecimento. O valor total da aquisição é 
de R$ 11.641,50, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.
3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1118/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Gutenberg 
Ferreira da Rocha, RF: 575.940.4.

IV - Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

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

Processo 6210.2020/0002204-4 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto 
o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93, uma vez caracterizada a situação emer-
gencial, e considerando tratar-se de aquisição necessária ao 
enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos termos 
do Artigo 4º da Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, redação 
dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de 2020, AU-
TORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa 
COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA, CNPJ nº 11.509.243/0001-76, 
para fornecimento de 1000 peças de óculos de segurança, an-
tiembaçante, constituídos de um arco de material plástico com 
marcação e gravação na haste/visor, com certificado de aprova-
ção (ca), no valor unitário de R$ 6,00. Prazo de Realização da 
Despesa: 08 (oito) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte 
ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. O valor 
total da aquisição é de R$ 6.000,00, onerando-se a dotação 
02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 
1116/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Carlos Al-
berto Durso Carneiro, RF: 847.235.1 e Carlos Eduardo Aniceto, 
RF: 851.989.7.

IV - Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

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

Processo 6210.2020/0002605-8 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto 
o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez caracterizada a situação 
emergencial, e considerando tratar-se de aquisição necessária 
ao enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos 
termos do Artigo 4º da Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, 
redação dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de 
2020, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação 
da empresa GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTA-
ÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.215.031/0001-58, para 
fornecimento de 2.544 peças de conector isolador/transdutor de 
pressão para máquina de hemodiálise, no valor unitário de R$ 
0,80. Prazo de Realização da Despesa: 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. O 
valor total da aquisição é de R$ 2.035,20, onerando-se a dota-
ção 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva 
nº 1117/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3.

IV - Publique-se.

 EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 6210.2017/0004753-0 HSPM. TERMO 

095/2020 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. 
Contratada: : INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PES-
QUISAS LTDA. Objeto: Prestação de Serviços de Avaliação das 
Condições Higiênico-Sanitárias compreendendo a Seção Técnica 
de Abastecimento, Seção Técnica de Produção, (Cozinha Cen-
tral), Seção Técnica de Assistência (Unidade de Nutrição Enteral 
e Lactário e Copas), do Serviço Técnico de Nutrição e Dietética 
- STND, conforme as condições adiante enumeradas. Prazo: Fica 
prorrogado pelo período de até 06 (seis) meses a partir de 27 
de abril de 2020, nos termos de sua cláusula terceira, o termo 
173/2015 de Contrato, sem reajuste conforme a concordância 
da contratada em caráter excepcional de acordo com o disposto 
no inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Contra-
tual: R$ 16.110,00. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.300
3.2507.3.3.90.39.00.00.05.14, conforme Nota de Empenho nº 
1.109/2020.

 EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 6210.2019/0007374-7 HSPM. TERMO 

090/2020 ADITIVO DE CONTRATO. Contratada: POLAR FIX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA. Objeto: Fornecimento Parcelado de Avental Cirúrgico 
Descartável, Estéril, Tamanho XG. O preço total do Termo é de 
R$ 43.090,50, conforme acréscimo ao quantitativo inicialmente 
contratado e relacionado na Cláusula I do Termo 489/2019. 
Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00
.00.36.99, conforme Nota de Empenho nº 1.087/2020. Ficam 
mantidas as demais disposições contratuais não alteradas pelo 
presente termo.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2020/0000611-1 HSPM. TERMO 

091/2020 DE CONTRATO.Contratada: CIRÚRGICA FERNAN-
DES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITA-
LARES SOCIEDADE LTDA. ¬Objeto: Aquisição de “Eletrodo, P/ 
Monitorização Cardíaca, Adulto e Infantil, Descartável”. Prazo: 
12 (doze) meses a partir de 06/04/2020. Valor Contratual: R$ 
27.828,40. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.3
6.99, conforme Nota de Empenho nº 1.094/2020.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE 
GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA 
GERAL

SEI Nº 6021.2020/0010166-4 - PGM – CGGM / PRO-
CED Prestação de Serviços de locação da Central de Comu-
nicação de Voz Hibrida, com DDR, com serviço de instalação, 
com gerenciamento e manutenção para a Coordenadoria de 
Gestão e Modernização/CGGM e o Departamento de Proce-

software de chamada de senhas e geração de relatórios que 
será instalado nos computadores dos atendentes em rede TCP/
IP + UDP.- 3.1.1.2 c) Devem emitir senhas para, pelo menos, 06 
(seis) tipos distintos de atendimento programáveis e permitir a 
sua configuração por faixas de senha. Faixa de senha

: 001 a 999; Está zerando em 100. PENALIDADE:- Multa 
prevista no subitem 2.5 da Cláusula 2 do Anexo das Notas 
de Empenho, conforme transcrevemos:“... – 2.5 - 20% por 
inexecução total sobre o valor total do ajuste”,VALOR 
TOTAL DA MULTA SOBRE OS VALORES TOTAIS DAS NOTAS 
DE EMPENHOS: R$ 2.372,00, conforme apontado por SAF/DC 
(027729811).Fica franqueada à empresa a possibilidade de vis-
ta no processo digital, devendo, para tanto, entrar em contato 
com a Divisão de Compras e Contratos, por meio dos telefones: 
3396-1654/1689/1675 ou e-mail Após, o assunto terá prosse-
guimento, nos termos do roteiro estabelecido no mesmo artigo 
54 e no artigo 55, também do Decreto 44.279/03. Em sendo ao 
final aplicada a penalidade, a mesma deverá ser paga, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 6018.2020/0000103-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TERMO DE CONTRATO Nº 052/2016-SMS-1/CONTRA-

TOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.06/2014-PRODAM
(Processo: 6018.2016/0003867-5)
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos noticiados no presente, em espe-

cial os Atestes inserido aos autos (024781921 e 024859037) 
que acolho e pela competência conferida pela portaria 
890/2013-SMS.G, APLICO à empresa MR COMPUTER INFORMÁ-
TICA LTDA., inscrita no CNPJ Nº 00.495.124/0001-95, pelos ser-
viços realizados “não a contento” no mês de DEZEMBRO/2019, 
contrariando o pactuado no Termo de Contrato nº 052/2016, 
multa no valor de R$ 160,22 (cento e sessenta reais e vinte e 
dois centavos), conforme apurado e devidamente demonstrado 
no Ofício nº 138/2020 (SEI 027461660), com fundamento 
no item 10.1.f da Cláusula Décima do Termo de Contrato nº 
052/2016-SMS-1/CONTRATOS (0708299) e no art. 86 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

 PROCESSO: 6018.2019/0078139-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2018-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA
NOTIFICAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da sua 

Divisão Técnica de Suprimentos (SMS–3), estabelecida na Rua 
General Jardim, nº 36, Vila Buarque, em São Paulo - SP, vem, por 
meio desta, NOTIFICAR a empresa BIOLAB SANUS FARMACÊU-
TICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 49.475.833/0016-84, 
com sede na Rodovia Fernão Dias s/nº KM 933 norte, bairro 
Pessegueiros, Extrema / Minas Gerais – CEP 37640-000, de-
tentora da Ata de Registro de Preço nº 351/18-SMS.G, devido 
à inexecução total do ajuste da Nota de Empenho 108.163/19:

Fica estabelecido o prazo de cinco (5) dias, após o rece-
bimento desta, para o pagamento de multa no valor de R$ 
8.136,00 - correspondente a 20% sobre o valor do empenho 
conforme processo 6018.2019/0078139-0.

A solicitação de guia para pagamento do valor pode ser 
feita no mesmo e-mail de encaminhamento desta notificação. 
No não atendimento a empresa fica sujeita a pena de inscrição 
no Cadin e adoção de medidas judiciais cabíveis.

 PROCESSO: 6018.2020/0012838-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 043/2020-SMS-1/

CONTRATOS.
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Muni-

cipal de Saúde.
Data de Assinatura: 03/04/2020.
Contratada: MEDICAL CHIZZOLINI  LTDA, CNPJ: 

25.067.657/0001-05.
Vigência: 03/04/2020 a 31/12/2020.
Objeto: Aquisição de máscaras cirúrgicas, com filtro, com 

elástico e descartável. Modalidade de Licitação: Dispensa de 
Licitação nº 211/2020. Fundamento Legal: artigo 24, IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores c/c art. 2º, II, do 
Decreto Municipal nº 59.283/2020.

Programa de Trabalho: 84.10.10.302.3003.4.107. Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30.00.00

Valor Total Estimado: R$ 9.021.000,00 (nove milhões vinte 
e um mil reais). Número da Nota de Empenho: 34.353/2020 no 
valor de R$ 9.021.000,00.

 PROCESSO: 6018.2019/0053218-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2018-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA
NOTIFICAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da sua 

Divisão Técnica de Suprimentos (SMS–3), estabelecida na Rua 
General Jardim, nº 36, Vila Buarque, em São Paulo - SP, vem, por 
meio desta, NOTIFICAR a empresa MERCANTIL BARRETO CO-
MERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA 
ME, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.031.173/0001-44, com sede 
na Rua A (quadra A e E) – Gleba 01D – loja 02, bairro Parque 
Esplanada I – Valparaíso de Goias - GO, detentora da Ata de 
Registro de Preço nº 241/18-SMS.G, devido à inexecução total 
do ajuste da Nota de Empenho nº 75.784/19:

Fica estabelecido o prazo de cinco (5) dias, após o rece-
bimento desta, para o pagamento de multa no valor de R$ 
1.932,00 - correspondente a 20% sobre o valor do empenho 
conforme despacho publicado no Diário 11/03/0202 – pag. 72 
no processo 6018.2019/0053.218-7.

A solicitação de guia para pagamento do valor pode ser 
feita no mesmo e-mail de encaminhamento desta notificação. 
No não atendimento a empresa fica sujeita a pena de inscrição 
no Cadin e adoção de medidas judiciais cabíveis.

 PROCESSO: 6018.2020/0015184-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
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 MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO RES-
PIRATÓRIA, a pedido da 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 Decreto 10.024/19, APROVO a 
minuta do edital (SEI 027960533) anexo ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 1ª Comis-
são Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria 
nº 114/2020/SMS.

PROCESSO: 6018.2020/0015184-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2020-SMS.G, processo em 

epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento 
de MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓ-
RIA, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - 
CAS, Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC 
/ Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor 
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocor-
rerá a partir das 10h30min do dia 4 de maio de 2020, 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.

 PROCESSO: 6018.2020/0018870-4
6ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 010/2020-SMS.G
COMUNICADO
Abertura de Pregão Eletrônico para o REGISTRO DE PRE-

ÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ANALGÉSICOS, ANTI-
-HIPERTENSIVO E ANTIEMÉTICO. A Secretaria Municipal da 
Saúde da Cidade de São Paulo coloca a disposição dos interes-
sados a Consulta Pública para colher subsídios para finalização 
do edital do objeto acima, cuja minuta poderá ser consultada 
no site e-negócios http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, no período de 16/04/2020 a 22/04/2020.

Solicitamos aos interessados que solicitem esclarecimentos 
ou apresentem suas sugestões somente no endereço eletrônico 
consultapublicasms@prefeitura.sp.gov.br, dentro do perío-
do acima mencionado. O Pregão será publicado posteriormente.

 PROCESSO: 6018.2019/0086109-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
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 COMPRESSA, CIRÚRGICA 10 CM X 9 CM - ALGO-
DÃO HIDROFILO BOLAS 95GR E ATADURA CREPE TIPO 1, 10 
CM X 180CM, 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 
SEI:( 027744489) anexo ao presente processo.

II – Fica designada para condução do certame a 4ª Comis-
são Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria 
nº 114/2020-SMS.G de 21/03/2020.

III - A seguir encaminhe-se à 4ª CPL/SMS.G para as provi-
dências cabíveis.

PROCESSO: 6018.2019/0086109-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2020-SMS.G, processo em 

epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento 
de COMPRESSA, CIRÚRGICA 10 CM X 9 CM - ALGODÃO 
HIDROFILO BOLAS 95GR E ATADURA CREPE TIPO 1, 10 
CM X 180CM, para a Coordenadoria de Administração e 
Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos / 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 11 horas do dia 30 de abril de 
2020, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 4ª 
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: 6018.2020/0011806-4
3ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 011/2020-SMS.G
COMUNICADO
A Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo 

dá publicidade à CONSULTA PÚBLICA Nº 011/2020-SMS.G, 
que tem como intuito colher subsídios para finalização do edital 
do Pregão Eletrônico que visa o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
O FORNECIMENTO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL COM 
ELÁSTICO para ATENÇÃO BÁSICA. A minuta do edital poderá 
ser consultada no sítio http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br. Os interessados em participar da licitação poderão 
apresentar sugestões acerca do edital e seus anexos através do 
endereço eletrônico consultapublicasms@prefeitura.sp.gov.
br, no período de 16/04/2020 a 22/04/2020. O pregão será 
publicado posteriormente.

 PROCESSO: 6018.2019/0010900-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/SMG-CO-

BES/2018
CONTRATO Nº 034/2019-SMS-1/CONTRATOS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista do constante no presente administrativo, em es-

pecial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 

x243389
Realce


