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2020, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação 
da empresa FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 
58.635.830/0001-75, para fornecimento de - 800 galões de So-
lução ácida para hemodiálise contendo 2,0 mEq/litro de potás-
sio e 3,0 mEq/litro de cálcio, sem glicose, para uso em máquina 
de proporção, galão com 5 litros, no valor unitário de R$ 12,75. 
Prazo de Realização da Despesa: 05 dias, a contar da data 
do recebimento da Ordem de Fornecimento. O valor total da 
aquisição é de R$ 10.200,00, onerando-se a dotação 02.10.302
.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1.197/2020.

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: Silvana For-
tunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 
852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko 
Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6.

IV - Publique-se.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 PROCESSO Nº 6067.2019/0005333-2
Despacho Autorizatório
I - À vista do contido no presente, com fundamento no 

artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 
13.278/2002, Decreto nº 44.279/2003 e nos termos da compe-
tência delegada pela Portaria nº 92/SMJ/CGM-G/2017, AUTO-
RIZO o ADITAMENTO do Contrato nº 05/CGM/2019, firmado 
entre a Municipalidade e a empresa TMS Comércio e Locação 
de Purificadores EIRELI-EPP – CNPJ 09.114.027/0001-80, cujo 
objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de locação, instalação e manutenção de 5 (cinco) aparelhos 
purificadores de água para a Controladoria Geral do Município, 
visando à sua prorrogação de vigência por 12 (doze) meses 
contados a partir de 29/04/2020, pelo valor estimado anual de 
R$ 2.515,56 (dois mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e 
seis centavos), conforme o cálculo provisório de SEOF no SEI nº 
026090571.

II - AUTORIZO o empenhamento de recursos necessários 
para fazer frente às despesas em tela, onerando a dotação 
orçamentária nº 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, bem 
como o cancelamento de saldo de notas de empenho que se 
fizer necessário.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MO-
DERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO : 6021.2017/0009104-37
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/PGM/2017
OBJETO : Prestação de serviços de transporte de cargas e 

materiais, mediante locação de 04 (quatro) veículos, tipo perua 
(Station Wagon), sem motorista e sem combustível, em caráter 
não eventual, com quilometragem livre, objetivando o apoio 
das atividades técnico-administrativas da Procuradoria Geral 
do Município, de acordo com os quantitativos, especificações 
e condições constantes o Anedxo II do Edital que precedeu o 
ajuste.

CONTRATANTE: PMSP - PGM.
CONTRATADA:TGEX TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCU-

LOS LTDA ME CNPJ sob nº 09.576.274/0001-06
OBJETO DESTE ADITAMENTO: Alterações do Contrato. Re-

dução de 01(um) veículo do objeto do ajuste, passando para 
03(três) veículos locados, com a consequente redução do valor 
contratual de 25% (vinte e cinco inteiros por cento) sobre o va-
lor do ajuste conforme informações da Divisão de Contabilidade 
(doc.027059527).

VALOR MENSAL DO CONTRATO COM A REDUÇÃO: O valor 
principal mensal total passará para R$5.550,00, considerando o 
valor mensal unitário principal (por veículo) de R$ R$1.850,00, 
acrescido do reajuste no valor de R$383,10 já com a redução, 
perfazendo o valor total mensal de R$5.933,10, conforme infor-
mações da Divisão de Contabilidade já citadas.

DOTAÇÃO: 21.10.21.10.02.122.3024.2100.3.3.90.39.00.
00.14.03

a)VINICIUS GOMES DOS SANTOS - PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO

a)TÉRCIO GRITSCH – TGEX TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA_ME

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 6018.2020/0019976-5
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020-SMS.G
HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, do parecer da Comissão responsável em SEI 
028063120 e 028188159 e do parecer de SMS/COJUR, com 
fundamento na Lei Municipal n˚ 17.335/2020 (situação de 
emergência e estado de calamidade pública decorrentes do 
coronavírus), no uso das atribuições que me são conferidas por 
lei, HOMOLOGO a CHAMADA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE ANÁ-
LISES CLÍNICAS (testes de COVID-19), tendo sido habilitadas as 
pessoas jurídicas CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E 
SISTEMAS LTDA., CNPJ Nº 04.539.279/0001-37, e ASSOCIAÇÃO 
FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA, CNPJ Nº 46.673.793/0004-
16, conforme divulgação do resultado publicado respectivamen-
te nas edições de 15/04/2020 e 18/04/2020 do Diário Oficial 
da Cidade, estando APTAS a contratar com a Administração 
Pública, de acordo com a Comissão responsável, ficando às 
Habilitadas ADJUDICADA a contratação.

  PROCESSO: 2016.0.027.323-4
COORDENADORIA JURÍDICA – COJUR
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2020 AO CON-

TRATO Nº 017/2017-SMS.G
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio 

de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONVENIADA: ZANTUT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME
CNPJ: 03.780.001/0001-94
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogar o presente contrato 

por um ano a partir de 12 de abril de 2020.
Dotação orçamentária: 84.10.10.302.3003.4113.3350.39

00 fonte 02

 PROCESSO: 6018.2019/0028464-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 028304154

R$ 9,01 e valor total R$ 36,04 e item 31 - 01 serviço de mão de 
obra, valor total R$ 7.871,72. Valor total anual da contratação: 
R$ 20.462,79. Prazo de Realização da Despesa: 30 dias a contar 
da emissão da Ordem de Fornecimento. Dotação orçamentária 
02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 e 02.10.302.3003.2.507.3.3
.90.30.00 pelas Notas de Reserva nºs. 1112/2020 e 1113/2020, 
respectivamente.

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: Rubens Ma-
zário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 
852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; 
Valdir Soranso, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, 
RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte 
Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 
e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2.

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 6210.2020/0002285-0 - 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 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA, 
CNPJ nº 18.258.209/0001-15, para fornecimento de 56 peças 
de aspirador cirúrgico portátil - uso hospitalar, no valor unitário 
de R$ 2.985,50. Prazo de Realização da Despesa: em até 05 
(cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento. O valor total da aqui-
sição é de R$ 167.188,00, onerando-se a dotação 02.10.302.3
003.2.507.4.4.90.52.00, pela Nota de Reserva nº 1.190/2020.

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

III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: Gutenberg Fer-
reira 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 6210.2020/0002514-0 - I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando 
quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no 
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal 
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro 
de Preços nº. 185/2019 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão 
participante, e a contratação da detentora DUPATRI HOSPITA-
LAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 
04.027.894/0001-64, para fornecimento de 40 frascos de tobra-
micina solução oftálmica 3 mg/ml (0,3%) frasco com 5 ml, valor 
unitário R$ 6,64 e valor total R$ 265,60. Prazo de Realização da 
Despesa: 10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimen-
to. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado 
juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação 
orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme 
Nota de Reserva nº 1188/2020.

II – Autorizo ainda, 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: Silvana 
Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 
852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko 
Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6.

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 6210.2020/0002323-7 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo e com fun-
damento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto 
Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de 
Registro de Preços nº. 164/2019 – HSPM, própria do HSPM, e 
a contratação da detentora SOMA/MG PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA., CNPJ: 12.927.876/0001-67, para fornecimento de 
300 pacotes de compressa de gaze hidrófila não estéril 7,5 cm 
x 7,5 cm - pacote com 500 unidades, valor unitário R$ 17,90 
e valor total R$ 5.370,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 
dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços 
registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência 
Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação 
orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme 
Nota de Reserva nº 1191/2020.

II – Autorizo ainda, 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.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

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

Processo 6210.2020/0002784-4 - I – À vista dos elemen-
tos constantes no procedimento administrativo em tela, no 
uso das atribuições conferidas no artigo 4º, da Lei Municipal 
13.766/2004, considerando a manifestação da empresa ECO 
DIAGNÓSTICA LTDA, contratada em caráter emergencial para o 
fornecimento de 6.000 testes rápidos para o diagnóstico de CO-
VID-19, que informou sobre a impossibilidade de fornecimento 
sem o recebimento antecipado de 50% do valor da aquisição, 
ANULO o despacho publicado no DOC de 10/04/2020, que 
autorizou a aquisição e contratação mencionada, diante da 
impossibilidade legal para aceitação do pedido de pagamento 
antecipado. Por consequência, AUTORIZO o cancelamento da 
Nota de Empenho nº 1218/2020, no valor de R$ 780.000,00 
(setecentos e oitenta mil reais), emitida em favor da empresa 
ECO DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ nº 14.633.154/0002-06.

II - Publique-se;

 O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DO SERVI-
DOR PÚBLICO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES CONFERIDAS PELA LEI 13.766/04, RESOLVE:

DESPACHO
Processo 6210.2020/0002791-7 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 

Preços nº. 165/2018 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão parti-
cipante, e a contratação da detentora CIRÚRGICA FERNANDES 
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SO-
CIEDADE LTDA., CNPJ: 61.418.042/0001-31, para fornecimento 
dos seguintes itens: Item 1 - 1.400 unidades de bisturi, com 
lâmina, dispositivo de segurança, descartável, estéril, nr 11, va-
lor unitário R$ 1,5673 e valor total R$ 2.194,22; Item 3 - 1.700 
unidades de bisturi, com lâmina, dispositivo de segurança, 
descartável, estéril, nr. 15, valor unitário R$ 1,5610 e valor total 
R$ 2.653,70 e Item 5 - 2.400 unidades de bisturi, com lâmina, 
dispositivo de segurança, descartável, estéril, nr. 21, valor unitá-
rio R$ 1,5666 e valor total R$ 3.759,84. Valor total da Aquisição 
R$ 8.607,76. Prazo de Realização da Despesa: 10 dias a contar 
da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compa-
tíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja des-
pesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.300
3.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1189/2020.

II – Autorizo ainda, 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.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

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

Processo 6210.2020/0002473-0 - I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo e com fun-
damento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto 
Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de 
Registro de Preços nº. 174/2018 – HSPM, própria do HSPM, e 
a contratação da detentora L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES 
LTDA- EPP., CNPJ: 05.852.138/0001-32, para fornecimento 
dos seguintes itens: item 02-20 litros de solução concentrada 
líquida de ácido cítrico, valor unitário R$ 30,00 e valor total R$ 
600,00; item 03-300 litros de ácido peracético, valor unitário R$ 
30,00 e valor total R$ 9.000,00 e item 04-12 frascos de solução 
indicadora de ácido peracético, valor unitário R$ 32,00 e valor 
total R$ 384,00. Valor da contratação R$ 9.984,00. Prazo de 
Realização da Despesa: 12 meses. Os preços registrados estão 
válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Supri-
mentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 
02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva 
nº 1194/2020.

II – Autorizo ainda, 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.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

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

Processo 6210.2020/0002731-3 - I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando 
quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no 
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Municipal 
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro 
de Preços nº. 212/2019 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão 
aderente, e a contratação da detentora DONIZETTI DE SOUSA 
GUERREIRO DESCARTÁVEIS - ME, CNPJ nº 12.265.505/0001-
67, para fornecimento de 500 unidades de cânula, guedel, pvc, 
não estéril, nr. 04, valor unitário de R$ 3,28 e valor total de R$ 
1.640,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 dias, contados a 
partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os 
preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada 
nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamen-
tária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de 
Reserva nº 1187/2020.

II – Autorizo ainda, 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:13.056-7; Emilia Emiko Watanabe, RF: 9.974-
1 e Luis Fernando Furtado, RF: 12.976-3.

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 6210.2020/0001276-6 I – À vista dos elementos 
constantes no procedimento administrativo em tela e consi-
derando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia que 
acolho, com fundamento no inciso I do artigo 25, da Lei Federal 
n.º 8666/93 e no artigo 12 do Decreto Municipal n.º 44.279/03, 
AUTORIZO a contratação direta da empresa OLYMPUS OPTICAL 
DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 04.937.243/0001-01, por INEXIGIBI-
LIDADE DE LICITAÇÃO, haja vista a exclusividade atestada pela 
ABIMED - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALTA 
TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PRODUTOS PARA SAÚDE, 
para a execução de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva em em: 01 (um) videogastroscópio - modelo: gif - q150 – 
patrimônio: 46010, conforme os seguintes preços: item 01 - 01 
peça de anel o ring, valor total de R$ 4,92; item 02 - 01 peça 
de anel o ring para videobroncoscopio, valor total de R$ 2,71; 
item 03 - 01 peça de anel o ring para videobroncoscopio, valor 
total de R$ 14,79; item 04 - 01 peça de anel o ring para vide-
ogastroscopio, valor total R$ 10,35; item 05 - 01 peça de anel 
o ring para videogastroscopio, valor total R$ 17,25; item 06 
- 01 peça de anel o ring para videogastroscopio, valor total R$ 
14,79; item 07 - 01 peça de anel o ring para videogastroscopio, 
valor total R$ 6,90; item 08 - 01 peça de anel o ring para vide-
ogastroscopio, valor total R$ 7,39; item 09 - 01 peça de anel o 
ring para videogastroscopio, valor total R$ 7,39; item 10 - 01 
peça de anel o ring para videogastroscopio, valor total R$ 5,17; 
item 11 - 01 peça de anel o ring para videogastroscopio, valor 
total R$ 14,79; tem 12 - 01 peça de anel o ring para videogas-
troscopio, valor total R$ 7,39; tem 13 - 01 peça de anel o ring 
para videogastroscopio, valor total R$ 7,39; tem 14 - 01 peça de 
anel o ring para videogastroscopio, valor total R$ 22,17; item 
15 - 01 peça de capa da chave nr. 1 para videogastroscopio, 
valor total R$ 845,80; item 16 - 01 peça de capa do terminal 
endoscopico para videogastroscopio, valor total R$ 76,07; item 
17 - 01 peça de carcaca do videogastroscopio, valor total R$ 
56,32; item 18 - 01 peça de chave 1 para videogastroscopio, 
valor total R$ 310,41; item 19 - 01 peça de chave 2, 3, 4 para 
videogastroscopio, valor total R$ 785,05; item 20 - 01 peça de 
circuito do conector eletronico para videogastroscopio, valor 
total R$ 356,80; item 21 - 01 peça de conector eletronico para 
videogastroscopio, valor total R$ 2.024,52; item 22 - 01 peça de 
difusor para videogastroscopio, valor total R$ 263,89; item 23 - 
01 peça de protetor do tubo para videogastroscopio, valor total 
R$ 189,24; item 24 - 01 peça de tampa pequena do mecanismo 
para endoscópio video, valor total R$ 270,35; item 25 - 01 peça 
de terminal terra para videogastroscopio, valor total R$ 2,25; 
item 26 - 01 peça de trava do ccd para videogastroscopio, valor 
total R$ 22,53; item 27 - 01 peça de Trava do difusor para vide-
ogastroscopio, valor total R$ 29,28; item 28 - 01 peça de tubo 
endoscópio completo sem ccd videogastroscopio, valor total R$ 
6.890,72; item 29 - 02 peças de trava para videogastroscopio, 
valor unitário R$ 144,20 e valor total R$ 288,40; item 30 - 04 
peças de trava de nylon para videogastroscopio, valor unitário 

propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para 
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o 
Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas 
no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.
comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante 
e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos 
interessados;

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos 
licitantes relativamente aos lances ofertados.

II– CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO: Após a rodada de lances 
a proposta primeira colocada para os itens foram:

Item 01: Cancelado no julgamento. Motivo: As empresas 
não aceitaram a redução solicitada ( preço da Ata de Registro 
de Preços de SMS).

Item 02: Aceito para: MEDMAX COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS LTDA (CNPJ: 16.553.940/0001-48), pelo melhor lance 
de R$ 8.820,9000 e com valor negociado a R$ 4.154,2500.

Item 03: Cancelado no julgamento. Motivo: As empresas 
não aceitaram a redução solicitada ( preço da Ata de Registro 
de Preços de SMS).

Item 04: Aceito para: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRE-
LI (CNPJ: 01.402.400/0001-96), pelo melhor lance de R$ 
4.705,3300 e com valor negociado a R$ 4.704,0000.

Item 05: Cancelado no julgamento. Motivo: As empresas 
não aceitaram a redução solicitada ( preço da Ata de Registro 
de Preços de SMS).

Recebida a documentação que verificadas, constam de 
acordo com o especificado no edital, sendo as empresas habi-
litadas. Foi aberto o prazo de recurso, onde não houve registro 
de intenção de recorrer.

III – ADJUDICAÇÃO: O Sr. Pregoeiro adjudica o item 02 
à empresa MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
(CNPJ: 16.553.940/0001-48), no valor total de R$ 4.154,25 
(quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos), o item 04 à empresa CHRISPIM NEDI CARRILHO EI-
RELI (CNPJ: 01.402.400/0001-96), no valor total de R$ 4.704,00 
(quatro mil setecentos e quatro reais). Perfazendo o valor global 
de R$ 8.858,25 (oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e 
vinte e cinco centavos). Restando PREJUDICADO os itens 01, 
03 e 05. Será encaminhado os autos à Superintendência para a 
HOMOLOGAÇÃO do certame.

IV – PUBLIQUE-SE. Após encerramento da Sessão Pública, 
os licitantes melhores classificados foram declarados vencedo-
res dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão 
Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o 
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada 
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:07 horas 
do dia 15 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.
comprasnet.gov.br – UASG 925102.

FRANCISCA BARBOSA DE ASSIS
Pregoeira
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
Equipe de Apoio
HELOISA ALMEIDA DE SOUZA
Equipe de Apoio

 DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2020
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2019/0009084-6
OBJETO: ** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.**
I – À vista dos elementos constantes do presente e com 

fundamento no artigo 18, inciso I do Decreto 44.279/03, artigo 
3º inciso VI do Decreto Municipal 46.662/2005 e artigo 43, 
inciso VI da Lei Federal 8.666/93, HOMOLOGO a decisão em 
documentos SEI nº 028234245 e 028234982, que ADJUDICOU o 
objeto do Pregão Eletrônico nº 092/2020, pelo critério de menor 
preço, o item 02 à empresa MEDMAX COMERCIO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA (CNPJ: 16.553.940/0001-48), no valor total 
de R$ 4.154,25 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e 
vinte e cinco centavos), o item 04 à empresa CHRISPIM NEDI 
CARRILHO EIRELI (CNPJ: 01.402.400/0001-96), no valor total de 
R$ 4.704,00 (quatro mil setecentos e quatro reais). Perfazendo 
o valor global de R$ 8.858,25 (oito mil oitocentos e cinquenta 
e oito reais e vinte e cinco centavos). Restando PREJUDICADO 
os itens 01, 03 e 05.

II - AUTORIZO a aquisição mencionada, onerando-se a 
dotação 02.00.02.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, con-
forme Nota de Reserva nº 521/2020 em documento SEI nº 
026336517 e emissão da Nota de Empenho, bem como o can-
celamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Publique-se.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2020
Processo Eletrônico nº 6210.2019/0007572-3
DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA
I - À vista dos elementos constantes do presente e, no 

uso das atribuições legais a mim conferidas, considerando os 
termos do parecer da Assessoria Jurídica, que adoto como razão 
de decidir, CONHEÇO da IMPUGNAÇÃO interposta por CRUZEL 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI ao Edital de Pregão Eletrônico nr. 58/2020, por tempestiva, 
e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, determinando a alteração 
do Edital para inclusão de documentos especificos para qualifi-
cação técnica.

II - Publique-se.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2020
Processo Eletrônico nº 6210.2019/0009409-4
DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA
I - À vista dos elementos constantes do presente e, no 

uso das atribuições legais a mim conferidas, considerando os 
termos do parecer da Assessoria Jurídica, que adoto como razão 
de decidir, CONHEÇO da IMPUGNAÇÃO interposta por CRUZEL 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI ao Edital de Pregão Eletrônico nr. 102/2020, por tem-
pestiva, e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, determinando a 
alteração do Edital para inclusão de documentos especificos 
para qualificação técnica.

II - Publique-se.

 COMPRAS

 EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 6210.2018/0000749-1 HSPM. TERMO 

098/2020 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. 
Contratada: : DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Ob-
jeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução 
de Serviços para “Manutenção Preventiva e Corretiva para 
Equipamentos e Acessórios da Marca Drager (sem Aplicação 
de Peças, Exceto Kits de Manutenção Preventiva)”. Prazo: Fica 
prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 09 de 
maio de 2020, nos termos do item 3.1 de sua cláusula Terceira, 
o Termo 119/2018 de Contrato, com reajuste de 2,810720%, de 
acordo com a memória de cálculo da GTCF. Valor Contratual: R$ 
54.387,00. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3
.90.39.00.00.17.01, conforme Nota de Empenho nº 1.131/2020.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

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

Processo 6210.2020/0001940-0 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando 
quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no 
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal 
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de 
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