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INTERESSADO: GRUPO ABREU
PERGUNTA: Solicito por gentileza a definição do tipo de 

serviço a ser realizado que não é especificado no termo de 
referência, do edital PE/7/2020, do dia 14/05.

RESPOSTA: Esclarece-se que a licitação tem por objeto 
a contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de impressão, incluindo-se a estrutura necessária para 
a produção final (serviços, equipamentos, insumos, pessoal, 
tributos, etc.).

INTERESSADO: GRUPO PRINT LASER
PERGUNTA: A Tabela de Preços disponível no anexo II 

faz referência apenas ao serviço de impressão e acabamento 
dos documentos, contudo não foram incluídos nela nenhum 
ponto sobre a locação das máquinas, bem como os funcionários 
necessários para operação das mesmas, nem mesmo o detalha-
mento mínimo necessário da equipe para operacionalizar esse 
processo, mediante a isso gostaríamos que fosse avaliado se 
realmente o escopo do projeto está correto e se é possível pas-
sar maiores detalhes sobre quais requisitos para operacionalizar 
os itens da RFP.

RESPOSTA: O principal objetivo da Secretaria de Mobilida-
de e Transportes foi desenhar um edital para a contratação de 
prestação do serviço completo, sob sua circunscrição, em que 
a contratada forneça o serviço final, incluindo-se na proposta 
todos os valores correspondentes à infraestrutura (equipamen-
tos, software, pessoas, estrutura de auditagem, tributos etc.); 
conforme descrito no Anexo II (Termo de Referência).

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO Nº 045/SVMA/2020

TERMO DE CONTRATO Nº 001/SVMA/2019
PROCESSO: 6027.2018/0003427-3
PREGÃO ELETRONICO Nº 031/SVMA/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

reforma e ampliação das instalações do Centro de Mane-
jo e Conservação de animais silvestres CeMaCas - Parque 
Anhanguera, conforme discriminados no Anexo II – espe-
cificações técnicas do objeto, deste edital.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA 
– CNPJ 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: ROQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 
CONSTRUTORA – EPP - CNPJ nº 14.456.632/0001-79

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo con-
tratual, por 120(cento e vinte) dias, contados a partir de 
28/04/2.020.

DATA DA ASSINATURA: 08/05/2020.

 SEI 6027.2018/0001718-2
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DFS
ASSUNTO: Contratos 003/SVMA/2017 e 004/SVMA/2017. 

Substituição de fiscal e suplente de contrato.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por 

Lei, à vista dos elementos constantes do presente, e com 
fundamento nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, e 
da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 
nº 44.279/03, DESIGNO os seguintes servidores para exer-
cerem a fiscalização dos contratos 003/SVMA/2017 e 004/
SVMA/2017, celebrados, respectivamente, com as empresas 
CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME – CNPJ nº 
07.625.232/0001-84 e WCOM TELECOMUNICACOES LTDA – 
CNPJ nº 01.544.859/0001-24:

I.a – Titular: Newton Vasconcellos Simões Filho, R.F. 
642.443.1

Suplente: Edna Maria Gomes Cavalcante, R.F. 794.805.1

 SEI 6027.2019/0010024-3
INTERESSADO: SVMA/NDTIC
ASSUNTO: Contratação de serviços de infraestrutura de 

redes para o prédio sede da CGPABI/DPHM 1 - Viveiro Manequi-
nho Lopes, pela Ata de R.P. nº 07.02/19 da Prodam.

I – À vista dos elementos do presente processo, RERRATI-
FICO o Despacho exarado no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo, em 10/03/2020, página 86, nos seguintes termos:

I.a – Onde constou: “ (...)cujo valor total é de R$ 
40.414,85 (quarenta mil quatrocentos e quatorze reais e oiten-
ta e cinco centavos)?(...)”

I.b – Passa a constar: “(...)cujo valor total é de R$ 
40.414,80 (quarenta mil quatrocentos e quatorze reais e oi-
tenta centavos)?(...)”

II – Os demais itens ficam ratificados;

 SEI 6027.2017/0001141-7
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DGPU
ASSUNTO: Contrato 044/SVMA/2015. Prorrogação contra-

tual por até 12 (doze) meses.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista dos elementos constantes do presente; com fundamento 
nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, e da Lei Municipal 
nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AU-
TORIZO a prorrogação do Contrato nº 044/SVMA/2015, 
celebrado com a pessoa jurídica de direito privado ATENTO SÃO 
PAULO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - CNPJ 
nº 06.069.276/0001-02, cujo objeto é a prestação de serviços 
de vigilância/segurança patrimonial desarmada nos parques 
municipais que integram o Grupo Norte, por excepcionalidade, 
por até 12 (doze) meses, a partir de 31 de maio de 2020, 
pelo valor anual estimado de R$ 4.848.743,64 (quatro mi-
lhões, oitocentos e quarenta e oito mil setecentos e quarenta e 
três reais e sessenta e quatro centavos);

 SEI 6027.2020/0004284-9
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DFS
ASSUNTO: Aquisição de fita cirúrgica adesiva microporosa 

12mm X 10m, pela Ata de R.P. nº 300/2019-SMS.G.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista dos elementos constantes do presente, com fundamento 
no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, regulamen-
tada pelos Decretos nº 7.892/13 e 8.250/14; na Lei Municipal 
n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e no 
Decreto nº 56.144/15, AUTORIZO a aquisição, pela Ata de 
Registro de Preços nº 300/2019-SMS.G, cuja detentora é a 
empresa DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 12.358.373/0001-
18, de 288 (duzentas e oitenta e oito) unidades de fita cirúrgica 
adesiva microporosa 12mm X 10m, pelo valor individual de 
R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos), e total de R$ 
849,60 (oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta cen-
tavos), consoante SEIs 028102464, 028615601 e 028801512;

II – A presente contratação fica condicionada à verificação, 
pela área técnica responsável, da apresentação de todos os 
documentos jurídico-fiscais das empresas elencados na Instru-
ção 02/2019, aprovada pela Resolução 12/2019, do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo, além da apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos – CND perante o Município de 
Guarulhos e o Estado de São Paulo, bem como do Certificado de 
Regularidade do FGTS, atualizados;

III – Satisfeito o item II acima, AUTORIZO a emissão da 
Nota de Empenho a favor da empresa detentora, onerando a 
dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.651.3.3.90.30.00
.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 29.499 (07/05/2020), 
acostada sob SEI 028753295, atentando-se à documentação 
comprobatória da regularidade fiscal e observado o limite orça-
mentário para o exercício;

IV - Ficam designadas, pelo recebimento do produto, como 
fiscal e suplente, respectivamente, as servidoras Mayra Ber-
tolo Rizardi - RF 842.779.8, e Melissa Prosperi Peixoto - RF 
793.289.8;

V – Fica designada como gestora do contrato a servidora 
Juliana Laurito Summa - RF 779.014-7;

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N º 
03/SMIT/2020 - PROCESSO ELETRÔNICO: 6023.2020/0000641-
7 - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP/
SMIT, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, E O NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E 
COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.br, A FIM DE FORNECER 
SUBSÍDIOS PARA O EFETIVO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA. Vigência: 04 anos.

  COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TEC-

NOLOGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO, sediada na Rua Libero Badaró, 425, 34º andar - Centro 
- São Paulo –SP - CEP 01009-000, comunica aos interessa-
dos que acha-se aberta a licitação na modalidade  PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 02/SMIT/2020 – Processo Eletrônico nº 
6023.2020/0000714-6 , do tipo  MENOR PREÇO TOTAL, 
GLOBAL , promovido para a contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de  fornecimento e instalação 
de persianas, para atender às necessidades das unidades da 
Secretaria Municipal de inovação e Tecnologia/SMIT, instala-
das no 34º andar do Edifício Grande São Paulo, conforme as 
especificações técnicas e condições dos serviços constantes do 
Termo de Referência, Anexo - I do Edital e respectivos anexos. 
As propostas formuladas deverão ser enviadas por meio ele-
trônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br, na opção 
Pregão - Entregar Proposta, a partir da divulgação do Edital, 
até a data e horário da abertura da sessão pública que será 
procedida pela  CPL–1, também no mesmo endereço eletrônico, 
prevista para o dia  26/05/2020 às 10:00 horas , através da 
OC Nº 801018801002020OC00008 . O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis na internet através dos sites http://e-ne-
gocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e https://www.bec.sp.gov.
br ou poderão ser adquiridos pelas interessadas no endereço 
acima, no horário das 09h00 às 16h00, até o último dia útil 
que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,23 (vinte e três centavos) por 
folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Supervisão 
de Licitação e Compras-SLC.

 MOBILIDADE E TRANSPORTES
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 INTERESSADO: SMT
ASSUNTO: Prestação de serviços de tecnologia para 

fornecimento de plataforma digital para atendimento a 
serviços referentes ao atendimento do cidadão no âmbito 
do Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV

DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente, em es-

pecial da manifestação da Assessoria Jurídica de SMT, com 
fundamento nas Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, 
na Lei Municipal nº 13.278/2002 e nos Decretos Municipais 
n° 43.406/2003, 44.279/2003, 46.662/2005, 54.102/2013 e 
56.475/2015, AUTORIZO a ABERTURA de licitação, na mo-
dalidade PREGÃO ELETRONICO, para “prestação de serviços 
de tecnologia para fornecimento de plataforma digital para 
atendimento a serviços referentes ao atendimento do cidadão 
no âmbito do Departamento de Operação do Sistema Viário 
- DSV”, conforme Termo de Referência em 027351836 e APRO-
VO a minuta de edital encartada em 028489254 do presente.

II - Para o processamento do certame designo como Prego-
eiro o Sr. Eduardo Gracio Relva Dias, RF n° 733.533.4, que terá 
como auxiliares os servidores integrantes da Equipe de Apoio, 
nos termos da Portaria SMT/GAB nº 126/2019.

COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔ-
NICO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, 
comunica aos interessados que se encontra aberta a seguinte 
licitação:

Pregão Eletrônico n° 004/SMT/2020
Processo Administrativo n° 6020.2020/0000375-6
Objeto: Prestação de serviços de tecnologia para forneci-

mento de plataforma digital para atendimento a serviços refe-
rentes ao atendimento do cidadão no âmbito do Departamento 
de Operação do Sistema Viário - DSV

Tipo: Menor preço global
Destinação: Participação para todas as empresas
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

26/05/2020 às 10h00 (horário oficial de Brasília/DF), no 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br - UASG: 925018.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para 
download dos interessados nos endereços eletrônicos: http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.comprasgover-
namentais.gov.br.

Os documentos referentes à proposta comercial e anexos 
das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir 
da disponibilização do sistema até às 10h00 do dia 26 de 
maio de 2020, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

A participação no presente Pregão dar-se-á através de 
sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasgover-
namentais.gov.br, nas condições descritas no Edital em data e 
horário informados acima.

 DESPACHO DE JULGAMENTO
INTERESSADO: Indústria Gráfica Brasileira Ltda.
ASSUNTO: Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 

07/SMT/2020
Processo n° 6020.2020/0003551-8
I – À vista do contido no presente, em especial a manifes-

tação da Assessoria Jurídica, que adoto como razão de decidir, 
e, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 
nº 8.666/93, CONHEÇO, por tempestiva, a impugnação admi-
nistrativa apresentada por Indústria Gráfica Brasileira Ltda., 
inscrita no CNPJ nº 61.418.141/0001-13 , ofertada em face 
dos termos do edital de Pregão Eletrônico nº 007/SMT/2020, 
cujo objeto é o de "prestação de serviços de IMPRESSÃO DE 
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, compreendendo a impressão em 
padrão laser, monocromática, acabamento automatizado e/ou 
manual, fornecimento de formulários A4 e A5, alguns com cores 
e personalizações específicas, entrega dos produtos em locais 
previamente descritos", e, com relação ao mérito, JULGO IM-
PROCEDENTE, haja vista as justificativas técnicas apresentadas 
são suficientes para refutar a tese proposta.

 COMUNICADO
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Pregão Eletrônico n° 007/SMT/2020
Processo n° 6020.2020/0003551-8
Objeto: Contratação de empresa especializada na presta-

ção de serviços de IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNI-
COS, compreendendo a impressão em padrão laser, monocro-
mática, acabamento automatizado e/ou manual, fornecimento 
de formulários A4 e A5, alguns com cores e personalizações es-
pecíficas, entrega dos produtos em locais previamente descritos, 
utilizando-se formulários conforme especificações constantes 
do Anexo II do Edital.

O Pregoeiro designado pela Portaria SMT.GAB n° 126/2019, 
diante dos pedidos de esclarecimentos formulados pelas em-
presas abaixo, embora intempestivos, em consulta à unidade 
requisitante, esclarece o quanto segue:

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0005074-5
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 2.300 frascos-ampolas de CEFTAZIDIMA EM PÓ 
PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 
MG (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio 
da ATA de Registro de Preços n° 241/2019-SMS.G, da empresa 
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, 
CNPJ: 44.734.671/0001-51, pelo valor total de R$ 18.975,00 
(dezoito mil novecentos e setenta e cinco reais), onerando-se 
a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme 
nota de reserva nº 1.847/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004799-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 17.000 seringas de ENOXAPARINA SÓDICA 60 
MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERIN-
GA 0,6 ML SC (Item 05), para uso nas unidades da Autarquia, 
por meio da ATA de Registro de Preços n° 230/2018-SMS.G, 
da empresa SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ: 
10.588.595/0010-92, pelo valor total de R$ 433.500,00 (qua-
trocentos e trinta e três mil e quinhentos reais), onerando-se 
a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme 
nota de reserva nº 1.941/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0003314-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 450 comprimidos de SILDENAFIL 20 MG (Item 
01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de 
Registro de Preços n° 164/AHM/2019, da empresa INDMED 
HOSPITALAR EIRELI – EPP, CNPJ: 24.614.797/0001-85, pelo 
valor total de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), 
onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.
02, conforme nota de reserva nº 1.916/2020.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6018.2020/0025152-0
I – À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo em tela, considerando a manifestação do Departamento 
de Gestão Hospitalar e da Assessoria Jurídica, que acolho, 
com fundamento no artigo 4º e seguintes da Lei Federal nº 
13.979/2020 e no artigo 2º, inciso II, do Decreto Municipal 
nº59.283/2020; na Lei Federal 8.666/93; e com base no De-
creto Municipal nº50.478/09 e na Lei Municipal nº13.278/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03; e pela 
competência delegada através da Portaria nº157/2020-SMS.G, 
AUTORIZO a contratação, em caráter emergencial, com vistas 
ao enfrentamento da pandemia pelo Coronavirus, a ser firmado 
com a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº07.127.753/0001-01, com vistas à implantação e disponibi-
lização de 60 leitos (40 de internação – Clínica Médica e 20 
de Terapia Intensiva Adulto), aos usuários do Sistema Único de 
Saúde no Hospital da entidade, conforme plano de trabalho e 
plano orçamentária apresentado, mediante parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde, através desta Autarquia Hospitalar 
Municipal, durante o período de 04 (quatro) meses, no valor 
mensal de R$1.410.000,00 (um milhão quatrocentos e dez mil 
reais) para Terapia Intensiva Adulto Covid-19, totalizando R$ 
5.640.000,00 (cinco milhões seiscentos e quarenta mil reais); 
valor mensal de R$ 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil 
reais) para Internação Clínica Adulto Covid-19, totalizando 
7.200.000,00 (sete milhões duzentos mil reais); perfazendo o 
total geral mensal na monta de R$3.210.000,00 (três milhões 
duzentos e dez mil reais) e o total geral para o período no valor 
de R$ 12.840.000,00 (doze milhões oitocentos e quarenta mil 
reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.300
3.2.507.3350390.

II – Autorizo a emissão da nota de reserva e da nota de 
empenho.

 COMUNICADO DE RETIFICAÇAO
Processo nº 6110.2020/0005782-0 - Pregão Eletrônico 

n° 173/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1.000 MG PARA AS 

UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.
Ficam informadas as empresas interessadas em participar 

do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 173/2020 para AQUISIÇÃO 
DE AMPICILINA 1.000 MG PARA AS UNIDADES DA AUTAR-
QUIA HOSPITALAR

MUNICIPAL, com abertura marcada para o dia 25/05/2020 
às 09h00min, publicado no DOC do dia 12/05/2020, página 59, 
que foram realizadas as alterações, conforme abaixo descritas:

Anexo II - Modelo de Proposta/Quantidade
Onde se lê: comprimidos
Leia-se: frascos-ampola
Seguem inalteradas a data de Abertura do Pregão e demais 

condições, sem retirada de novo Edital.

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

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

ram do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 113/2020 para REGISTRO 
DE PREÇO DE CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, KIT 
PARA COLETA DE

CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, INDICADOR 
BIOLÓGICO, INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM 
FITA E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM TIRA 
PARA USO NAS UNIDADES DA AHM, com abertura

agendada para o dia 18/05/2020 às 09h., publicado no 
DOC de 06/05/2020, pag. 65, que tendo em vista problemas 
na divulgação da abertura no no Comprasnet, fica Adiada a 
Abertura da sessão do

referido certame para o dia 26/05/2020 às 09h. As demais 
cláusulas e condições permanecem inalteradas.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004814-7
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 180 frascos de DEXTRANA 1 MG/ML + HIPRO-
MELOSE 3 MG/ML (0,3%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 15 
ML (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da 
ATA de Registro de Preços n° 254/2018-SMS.G, da empresa MC 
MURA PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
ME, CNPJ: 20.995.679/0001-03, pelo valor total de R$ 1.692,00 
(um mil seiscentos e noventa e dois reais), onerando-se a dota-
ção 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota 
de reserva nº 1.895/2020.

e cinquenta e nove reais), cuja despesa foi classificada como 
inexigibilidade de licitação, por exclusividade, conforme inciso 
I do artigo 25 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, obser-
vados ainda a Lei Municipal nº13.278/02 e Decreto Municipal 
nº44.279/03, onerando a dotação orçamentária nºs 01.10.10.30
2.3003.2.507.3.3.90.30.00 e 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.3
9.00, emitindo as Notas de Reserva nºs 2108/2020 e 2109/2020 
respectivamente.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 262/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0003402-2 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 14/05/2020, a partir 
das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério 
de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/
EPP, com encerramento no dia 18/05/2020, às 15h00min, para 
a aquisição de caneta marca texto amarela, etiqueta auto 
adesiva vermelha ø 12mm alto risco, papel contact trans-
parente, tesoura em aco inox para uso geral, cartolina 
50xx 66 cm 180 g verde, borracha branca, fitilho plástico 
para amarração 1 kg, apagador de quadro branco , eti-
queta adesiva redonda (cor azul), papel carbono preto 
220 x 330 mm , para as unidades pertencentes à Autarquia 
Hospitalar Municipal.

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

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 171/2020 – Processo nº 

6110.2020/0000385-2 
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALPROS-
TADIL 20 mcg PÓ LIÓFILO INJETÁVEL PARA UNIDADES 
DA A.H.M.A abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 09h00 do dia 29 de maio de 2020, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de 
Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

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

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

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

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 147/2020 – Processo nº 

6110.2019/0012630-8 
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS DE KIT PARA DRENA-
GEM DE TÓRAX 14FR PIG TAIL PARA USO NAS UNIDADES 
DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.A abertura/realiza-
ção da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h30 do 
dia 27 de maio de 2020, pelo endereço www.comprasnet.gov.
br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar 
Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

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

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

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

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
060/AHM/2020

PROCESSO: 6110.2019/0009913-0
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: CEI COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTA-

ÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 40.175.705/0001-64
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 

DE AGULHA PARA ESTIMULADOR DE
NERVO PERIFÉRICO COM COMODATO DOS APARELHOS 

NEUROESTIMULADOR DE NERVOS
PERIFÉRICOS, PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA 

HOSPITALAR MUNICIPAL
VIGÊNCIA:27/04/2020 a 26/04/2021
ITEM 01 - AGULHA PARA ESTIMULADOR DE NERVO PE-

RIFÉRICO
R$ 85,0000/UNIDADE
Marca: VYGON
Fabricante: VYGON
Embalagem/Apresentação: CAIXA COM 20 UNIDADES - 

BLISTER
Procedência: FRANÇA
Consumo Médio Mensal Estimado: 102
Consumo Médio Anual Estimado: 1.224

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 288/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0008129-2 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 14/05/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, 
com encerramento no dia 18/05/2020, às 15h00min, para a 
aquisição de ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANE-
RÓIDE - ADULTO COM E SEM PEDESTAL , 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.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004958-5
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 6.400 centos de COPO DESCARTÁVEL DE PLÁS-
TICO PARA CAFÉ - 50 ML (Item 02) e 9.600 centos de COPO 
DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 150 ML (Item 04), 
para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Re-
gistro de Preços n° 007/SG-COBES/2019, da empresa SANDALO 
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, 
CNPJ: 30.379.727/0001-92, pelo valor total de R$ 24.096,00 
(vinte e quatro mil e noventa e seis reais), onerando-se a dota-
ção 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota 
de reserva nº 1.834/2020.
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