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 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0011957-5
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 5.400 ampolas de BETAMETASONA ACETATO 
3 MG/ML + BETAMETASONA FOSTATO DISSODICO 3 MG/ML 
SUSPENSÃO INJETÁVEL AMP 1 ML (Item 03 e 04), para uso nas 
unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços 
n° 152/2020-SMS.G, da empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊU-
TICA NACIONAL S/A, CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor 
total de R$ 31.320,00 (trinta e um mil e trezentos e vinte reais), 
onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.
00, conforme nota de reserva nº 2.546/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0011126-4
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 624 envelopes de FIO DE POLIESTER C/ COBER-
TURA TRANÇADO 2, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC, TRI, 75 CM (Item 
05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de 
Registro de Preços n° 141/AHM/2019, da empresa CIRÚRGICA 
RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP, CNPJ: 02.736.951/0001-59?, pelo 
valor total de R$ 2.508,48 (dois mil e quinhentos e oito reais 
e quarenta e oito centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.
302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 
2.559/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0012771-3
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 8.100 frascos-ampolas de METILPREDNISOLONA 
SUCCINATO SODICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FR-AMP (Item 04 e 05), para uso nas unidades da Autarquia, 
por meio da ATA de Registro de Preços n° 182/2020-SMS.G, 
da empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0007-50, pelo valor 
total de R$ 138.105,00 (cento e trinta e oito mil e cento 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 2.547/2020.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO EMER-
GENCIAL Nº 033/2020

PROCESSO SEI Nº:6110.2020/0011338-0
CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ N.º:04.995.603/0001-21
CONTRATADA:C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ N.º:14.016.550/0001-03
OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR-
TE/ REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁ-
TRICOS, LACTENTES E NEONATAL EM AMBULÂNCIAS TIPO B 
(SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA DE 
24 HORAS, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES À AUTARQUIA 
HOSPITALAR MUNICIPAL (AHM).

VALOR MENSAL:R$ 484.858,68 (quatrocentos e oitenta 
e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 
oito centavos).

VALOR TOTAL:R$ 2.909.152,08 (dois milhões, novecentos e 
nove mil, cento e cinquenta e dois reais e oito centavos).

D O T A Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á -
RIA:01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0013162-1
I – À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo em tela, considerando a manifestação do Departamento 
de Gestão da Assistência (DEGAS) e da Assessoria Jurídica, 
os quais acolho, com fundamento no artigo 4º e seguintes da 
Lei Federal nº 13.979/2020 e no artigo 2º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº 59.283/2020, e com base no Decreto Municipal 
50.478/09 e na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada 
pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação 
direta emergencial (dispensa de licitação) com a empresa 
EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, 
devidamente inscrita sob CNPJ/ME nº 11.155.167/0001-48, 
visando a “contratação em caráter de emergência de empresa 
especializada para prestação de serviços de transporte/remoção 
terrestre de pacientes adultos, pediátricos, lactentes e neonatal 
em ambulâncias Tipo B (suporte básico) e Tipo D (UTI Móvel) 
com cobertura de 24 horas para as unidades pertencentes à Au-
tarquia Hospitalar Municipal (AHM) durante o enfrentamento 
da pandemia decorrente do coronavirus”, iniciando-se no dia 
21/06/2020, com término após 60 (sessenta) dias, pelo valor de 
R$ 430.500,00 (quatrocentos e trinta mil e quinhentos reais), 
referentes ao prazo da contratação, onerando-se a dotação 
orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 - Nota 
de Reserva nº 2585/2020.

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

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 6410.2020/0005138-6.
Contratação emergencial em razão da pandemia de 

coronavírus.
Objeto: Construção de 04 (quatro) câmaras frias, para 

armazenamento de urnas funerárias com corpos, na área 
interna do Crematório Municipal Dr. Jayme Augusto Lopes 
do Serviço Funerário do Município de São Paulo.

Assunto: Revogação do processo de contratação 
direta.I- À vista do contido no presente, considerando as mani-
festações da Divisão de Aprovação e Fiscalização (030041905) 
e da Assessoria Jurídica (030046366), que adoto como razão 
de decidir, fundamentada no atendimento ao interesse público 
almejado, presentes os pressupostos legais do artigo 49, caput 
e § 4º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, DECIDO REVOGAR a 
contratação emergencial por dispensa de licitação, cujo objeto 
se destinaria à construção de 04 (quatro) câmaras frias, para 
armazenamento de urnas funerárias com corpos, na área in-
terna do Crematório Municipal, para uso do Serviço Funerário 
do Município de São Paulo – SFMSP, em razão da pandemia 
de coronavírus.II – À Divisão de Aprovação e Fiscalização para 
encerramento do presente processo e, abertura de novo proce-
dimento com as devidas atualizações, sob pena de responsabi-
lidade funcional, a fim de garantir o atendimento do interesse 
público e os tramites procedimentais atinentes à legalidade.III 
- Determino a abertura de procedimento próprio de sindicância, 
em apartado, instruído com cópia integral do presente, obje-
tivando apuração de eventuais responsabilidades de servidor.

mentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e dada a compe-
tência delegada pela Portaria nº 117/2018, em virtude do proce-
dimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO 
o resultado do Pregão Eletrônico nº 138/2020, cujo objeto é o 
Registro de Preço de 348.000 (trezentas e quarenta e oito mil) 
unidades de Tampa oclusora Luer Lock Macho/Fêmea, que foi 
ADJUDICADO à empresa Biotec Produtos Hospitalares Ltda., 
inscrita no CNPJ nº 07.204.591.0001-68, com valor unitário de 
R$ 0,11 (onze centavos), totalizando R$ 38.280,00 (trinta e oito 
mil, duzentos e oitenta reais), para abastecimento das unidades 
vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, conforme Termo 
de Referência e Requisição de Abertura de Registro de Preço nº 
40001/2020, prestigiando o critério menor preço.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0013390-0
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 384 envelopes de FIO DE POLIPROPILENO 5-0, 
2 AG, 1,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM (Item 02), para uso nas 
unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços 
n° 116/AHM/2019, da empresa CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO 
LTDA - EPP, CNPJ: 02.736.951/0001-59, pelo valor total de R$ 
2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais), onerando-se 
a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme 
nota de reserva nº 2.555/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0013380-2
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 49 unidades de CÂNULA TRAQUEOSTOMIA 
REUSÁVEL EM METAL Nº 05 - 12 (Item 03); 10 unidades de 
CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 06 (Item 
04) e 12 unidades de CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL 
EM METAL LONGA Nº 04 - 12 (Item 05), para uso nas unidades 
da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 101/
AHM/2019, da empresa MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ: 24.774.241/0001-56, pelo valor 
total de R$ 3.257,67 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais 
e sessenta e sete centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.
302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 
2.564/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0011313-5
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 400 frascos de ALBENDAZOL 40 MG/ML SUS-
PENSÃO ORAL FRASCO COM 10 ML (Item 01), para uso nas 
unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços 
n° 255/2018-SMS.G, da empresa NDS DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA, CNPJ: 11.034.934/0001-60, pelo valor total 
de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), onerando-se a 
dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme 
nota de reserva nº 2.572/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0007804-6
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, AUTO-
RIZO a aquisição de 18.000 comprimidos de METFORMINA 
CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - UN (Item 01), para uso 
nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 288/2018-SMS.G, da empresa NDS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 11.034.934/0001-60, pelo 
valor total de R$ 1.054,80 (um mil e cinquenta e quatro reais e 
oitenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2
.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 2.578/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0011311-9
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Fe-
deral 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, com ful-
cro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 13.271/02, 
alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO a aquisição 
de 3.600 comprimidos de ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO 
(Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA 
de Registro de Preços n° 424/2019-SMS.G, da empresa PRATI, 
DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0001-66, pelo 
valor total de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e 
oitenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2
.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 2.573/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0012789-6
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 37.980 frascos de METRONIDAZOL 5 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 100 ML IV (Item 04), para uso 
nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 207/2020-SMS.G, da empresa PORTAL LTDA, CNPJ: 
05.005.873/0001-00, pelo valor total de R$ 129.132,00 (cento 
e vinte e nove mil cento e trinta e dois reais), onerando-se a 
dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme 
nota de reserva nº 2.549/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0013286-5
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 312 envelopes de FIO DE POLIPROPILENO 4-0, 
2 AG, 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM (Item 01) e 336 envelopes 
de FIO DE POLIPROPILENO 6-0, 2 AG, 1,3 CM, 3/8 CIRC, CIL, 75 
CM (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio 
da ATA de Registro de Preços n° 115/AHM/2019, da empre-
sa SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 
13.288.940/0001-70, pelo valor total de R$ 3.447,60 (três mil 
e quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), 
onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.
02, conforme nota de reserva nº 2.568/2020.

pelas razões aduzidas pela Assessoria Jurídica/AHM, AUTORIZO 
o aditamento ao Termo de Convênio nº 003/AHM/2012, firmado 
com a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA AL-
BERT EINSTEIN, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob nº60.765.823/0001-30, cujo objeto 
versa sobre a manutenção e desenvolvimento de ações relativas 
à assistência médica ambulatorial, no âmbito da Unidade de 
Pronto Atendimento no Campo Limpo, no Hospital Municipal Dr. 
Fernando Mauro Pires da Rocha, unidade de saúde pertencente 
à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de INCLUIR no instru-
mento contratual o CNPJ nº 60.765.823/0048-01, mantendo-se 
inalteradas as demais disposições do ajuste.

 GABINETE
 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 220/2020 – Processo nº 

6110.2019/0001997-8
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGE-
NHARIA ESPECIALIZADA, PARA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 
(RETROFIT) DA UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE 
ALTERNADA DOS GERADORES G1 E G2 PERTENCENTE 
AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES 
DA ROCHA, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL. A abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 09h00 do dia 08 de Julho 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, nº 1398/1402 – 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).

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 357/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0010812-3 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Nú-

cleo de Compras, torna público que, no dia 22/06/2020, a 
partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com 
critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO ABERTA, 
com encerramento no dia 24/06/2020, às 15h00min, para a 
aquisição de NITRATO DE PRATA 10 mg/ml 1 ml SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA , para as unidades pertencentes à Autarquia Hos-
pitalar Municipal.

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

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 451/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0005278-0 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 22/06/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encer-
ramento no dia 24/06/2020, às 15h00min, para a aquisição de 
ESCOVA PARA LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES , 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.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 356/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0011949-4 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 22/06/2020, a partir 
das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério 
de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/
EPP, com encerramento no dia 24/06/2020, às 15h00min, para 
a aquisição de DICLOFENACO SÓDICO 50 mg , para as unida-
des 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.

 RETIRRATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2019/0001487-9
I – À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo em tela, em especial a manifestação do Departamento 
Financeiro e da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO 
com fundamento na competência atribuída pela Lei Municipal 
13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, re-
gulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e dada a 
competência delegada pela Portaria nº117/2018 – AHM.G, a 
RERRATIFICAÇÃO, do Despacho Autorizatório, publicado no 
DOC edição de 23/04/2020, página 59, nos seguintes termos:

Onde se Lê:
“(...) com despesa prevista para o exercício de 2020 no 

valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) (...)”.
Leia-se:
“(...) com despesa prevista para o exercício de 2020 no 

valor de R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais) 
(...)”.

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0007546-2
I - À vista dos elementos constantes no presente pro-

cesso administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei 
Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal 
n.º 44.279/03 e alterações, no artigo 12, inciso XIII, da Lei 
Municipal 13.271/02 alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 
e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e pela 
competência delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, e 
em virtude do procedimento ter observado todas as premissas 
legais, homologo o resultado do pregão eletrônico nº 177/2020, 
à empresa BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, pessoa ju-
rídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 47.411.780/0001-26, para o registro de preços de 15.300 
unidades de curativo para fixação de cateter venoso periférico 
pediátrico (item 01)?, no valor unitário de R$ 1,05? e no valor 
total de R$ 16.065,000; (Participação Aberta) e 5.100 unidades 
de curativo para fixação de cateter venoso periférico pediátrico 
(item 02), no valor unitário de R$ 1,05? e no valor total de R$ 
5.355,00; (cota assumida do item 01 destinada a Participação 
Exclusiva ME/EPP/COOPERATIVA), para uso nas unidades da 
Autarquia Hospitalar Municipal;

II - Declaro FRACASSADOS os itens 3 e 4. 

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2019/0015218-0
I – À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 
e alterações, no artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e regula-

parecer técnico favorável e cotar preço de acordo com os prati-
cados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços do 
presente processo.

II – AUTORIZO , outrossim, a emissão da Nota de Empe-
nho, onerando as dotações nº.: 84.23.10.301.3003.2.509.3.3.9
0.39.00.00, ficando a contratação condicionada à apresentação 
da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), prova de regularidade 
perante a Fazenda do Município de São Paulo, documentação 
exigida pelo artigo 40 do Decreto nº 44.279/03.

 SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
- LICITAÇÕES

DESPACHO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão Eletrônico Nº: 026/2020/CRSN
Processo: 6018.2019/0063273-4
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NU-
TRIÇÃO TRANSPORTADA.

DESPACHO 
Processo nº. 6018.2019/0063273-4 – I – A vista dos ele-

mentos constantes do presente e com fundamento no artigo 
43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos da com-
petência delegada pela Portaria nº 01/05/SMSP/SMS/SMG, 
Portaria 890/2013/SMS.G e Portaria n° 727/2018, TORNO A 
LICITAÇÃO FRACASSADA realizado por Pregão Eletrônico nº 
026/2020/CRSN, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECI-
MENTO DE NUTRIÇÃO TRANSPORTADA. No presente certame 
houve apresentação de recurso, tendo sido acolhido, entretanto 
a segunda colocada não atendia os requisitos do edital, posto 
isto, não houve êxito na comunicação para negociação com os 
demais licitantes, a fim de atender os valores da pesquisa de 
mercado, conforme ata da sessão pública anexada ao processo 
em epígrafe.

 SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
- LICITAÇÕES

DESPACHO DE LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº: 027/2020/CRSN
Processo: 6018.2020/0015312-9
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS 

EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA.
DESPACHO 
I – A vista dos elementos constantes do presente e com 

fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 
e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 
01/05/SMSP/SMS/SMG, Portaria 890/2013/SMS.G, Portaria n° 
459/2017 e Portaria SMS nº 727/2018, HOMOLOGO o certame 
realizado por Pregão Eletrônico nº 027/2020/CRSN, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE 
INFRAESTRUTURA, para atender as necessidades da Coordena-
doria Regional de Saúde Norte, adjudicado pela 1ª Comissão 
de Julgamento e Licitações, que julgou sob o critério de valor 
unitário por item o referido certame, na seguinte conformidade:

ITEM 02, EMPRESA D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.275.797/0001-59, no valor 
unitário de R$ 1.619,25 (um mil, seiscentos e dezenove reais e 
vinte e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 3.238,50 (três 
mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) .

ITEM 04, EMPRESA NICO & BE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA, CNPJ/CPF: 22.772.738/0001-00, no valor unitário de R$ 
271,00 (duzentos e setenta e um reais), totalizando o valor de 
R$ 12.466,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais); 
por atender ao edital, possuir parecer técnico favorável e cotar 
preço de acordo com os praticados no mercado, conforme qua-
dro de pesquisa de preços do presente processo.

II – DECLARO PREJUDICADO o item 01 por ausência de 
propostas compatível com a pesquisa de mercado.

III - DECLARO DESERTO o item 03 por inexistência de 
proposta, como apontado no sistema pela Pregoeira.

IV – AUTORIZO , outrossim, a emissão da Nota de Empe-
nho, onerando as dotações nº.: 84.10.10.301.3003.2.509.4.4.90
.52.00.02, ficando a contratação condicionada à apresentação 
da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), prova de regularidade 
perante a Fazenda do Município de São Paulo, documentação 
exigida pelo artigo 40 do Decreto nº 44.279/03.

 SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
- LICITAÇÕES

DESPACHO DE LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº: 025/2020/CRSN
Processo: 6018.2020/0015323-4
Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS MÉDI-

COS HOSPITALARES I.
DESPACHO 
I – A vista dos elementos constantes do presente e com 

fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 
e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 
01/05/SMSP/SMS/SMG, Portaria 890/2013/SMS.G, Portaria n° 
459/2017 e Portaria SMS nº 727/2018, HOMOLOGO o certame 
realizado por Pregão Eletrônico nº 025/2020/CRSN, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES I, para atender as necessidades da Coordenadoria 
Regional de Saúde Norte, adjudicado pela 1ª Comissão de Jul-
gamento e Licitações, que julgou sob o critério de valor unitário 
por item o referido certame, na seguinte conformidade:

ITEM 01, WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPA-
MENTOS MEDICOS H, CNPJ/CPF: 08.106.200/0001-35, no valor 
unitário de R$ 737,98 (setecentos e trinta e sete reais e noventa 
e oito centavos) totalizando o valor de R$ 4.427,88 (quatro mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

ITEM 03, EMPRESA CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLO-
GICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, no valor unitário 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando o valor de R$ 
8.400,00 ( oito mil, quatrocentos reais); por atender ao edital, 
possuir parecer técnico favorável e cotar preço de acordo com 
os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de 
preços do presente processo.

I I  –  AUTOR IZO  ,  ou t ro s s im , a  em i s são  da 
N o t a  d e  E m p e n h o, o n e r a n d o  a s  d o t a ç õ e s  n º . : 
84.10.10.301.3003.2.509.4.4.90.52.00.02,ficando a contra-
tação condicionada à apresentação da inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), regularidade relativa à 
Seguridade Social (CND) e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), prova de regularidade perante a Fazenda do 
Município de São Paulo, documentação exigida pelo artigo 40 
do Decreto nº 44.279/03.

III – DECLARO prejudicado o item 02, 04, 05, 06, 07 e 08 
do pregão eletrônico em questão, por ausência de propostas 
compatível com a pesquisa de mercado, como apontado no 
sistema pela Pregoeira. 

 AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 ADITAMENTO
PROCESSO Nº 6110.2018/0009953-8
I – No uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 

nº 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/2008, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/2009, com 
fundamento no artigo 58, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
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