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TEREOTAXIA PARA BIÓPSIA CEREBRAL ?, pelo valor total de R$ 
26.860,00 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta reais), a onerar 
a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.
00 F 02 - Nota de Reserva nº 62.115/2020. 

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2020/0025765-0 
I) À vista dos elementos contidos nos autos, em espe-

cial manifestação do Núcleo de Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais e da Assessoria Jurídica, as quais acolho, e, com 
base na Lei Federal nº 8.666/1993, nos Decretos Municipais 
nº 44.279/2003 e 56.144/2015, bem como diante do Decreto 
Municipal nº 59.685/2020 e da competência delegada pela 
Portaria nº 401/2020 SMS.G, AUTORIZO o acionamento da Ata 
de Registro de Preços nº 017/AHM/2020, cuja detentora é a em-
presa SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, devidamente 
inscrita sob CNPJ/ME nº 18.797.208/0001-49, para aquisição 
de 02 unidades do ITEM 2.1 – CONJUNTO DESCARTÁVEL ES-
TEREOTAXIA PARA BIÓPSIA CEREBRAL ?, pelo valor total de R$ 
26.860,00 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta reais), a onerar 
a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.
00 F 02 - Nota de Reserva nº 62.115/2020. 

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0001187-1
I– À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 401/2020 
– SMS.G, APLICO à empresa NOVAFARMA INDÚSTRIA FAR-
MACÊUTICA LTDA?, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
06.629.745/0001-09, a pena de multa de 16% (dezesseis por 
cento) referente as Notas Fiscais nº 103568 e nº 103.569; multa 
de 17% (dezessete por cento) referente as Notas Fiscais nº 
103.573 e nº 103.577; multa de 19% (dezenove por cento) re-
ferente as Notas Fiscais nº 103.574, nº 103.570, nº 103.575, nº 
103.576 e nº 103.572; multa de 20% (vinte por cento) referente 
as Notas Fiscais nº 104034, nº 103.571, nº 103.565, tendo em 
vista o atraso na entrega dos produtos, adquiridos através da 
Ata de Registro de Preços nº 276/2018 - SMS.G - Nota de Em-
penho nº 3913/2019 e Ordem de Fornecimento nº 20958/19-1 
– séries CC, A, FM, S, I, H, W, T, Z, BM e CO, nos termos do artigo 
86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0001187-1, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/19, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0019584-0
I – À vista dos elementos constantes no presente, com 

fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, e dada a competência 
delegada pela Portaria nº 401/2020, DECLARO FRACASSA-
DO o certame realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 
328/2020, objetivando o Registro de Preços (ATA), com entrega 
em consignação do materiais de Trauma de Mão para atendi-
mento de cirurgias ORTOPÉDICAS, a ser utilizado nas unidades 
hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 
12 (doze) meses, sendo os seguintes itens: 12 (doze) unidades 
de “placa para mão pré-moldada anatomicamente” (item 1.1), 
24 (vinte e quatro) unidades de “cortical auto-rosqueante” 
(item 1.2), e 48 (quarenta e oito) unidades de “parafuso de 
bloqueio auto rosqueante” (tem1.3), tendo em vista a desclassi-
ficação da única proponente.

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2020/0025967-9
I - À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo SEI nº 6110.2020/0025967-9, com fundamento no artigo 
15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com fulcro na competência 
atribuída pela Portaria nº 401/2020 - SMS.G, AUTORIZO a 
contratação com a empresa BIOMEDICAL PRODUTOS CIEN-
TÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, inscrita no CNPJ sob 
nº 19.848.316/0001-66, para o período de 04 (quatro) meses, 
com entrega em consignação de 03 (três) unidades de PRÓTESE 
VASCULAR DACRON RETA 60 CM, no valor unitário de R$ 
1.278,00 (um mil duzentos e setenta e oito reais) e total de R$ 
3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais); 05 (cinco) 
unidades de PROTESE VASCULAR BIFURCADA, no valor unitário 
de R$ 1.566,67 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e sete centavos) e total de R$ 7.833,35 (sete mil 
oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos); e de 03 
(três) unidades de PROTESE VASCULAR ANELADA 8mmx50cm, 
no valor unitário de R$ 1.915,87 (um mil novecentos e quinze 
reais e oitenta e sete centavos) e total de R$ 5.747,61 (cinco 
mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centa-
vos); por meio do acionamento da Ata de Registro de Preços nº 
028/AHM/2020; a despesa total do presente acionamento será 
de R$ 17.414,96 (dezessete mil quatrocentos e quatorze reais e 
noventa e seis centavos) e onerará a dotação orçamentária nº 
84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 F02, conforme Nota de 
Reserva nº 62.265/2020.

 PROCESSO: 6110.2019/0002149-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/

AHM/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 317/2019
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IM-

PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 58.950.775/0001-08
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 

DE INTRODUTOR DE CATETER 8,5 FR COM VÁLVULA E FIO 
GUIA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE HOSPITALARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA: 21/10/2019 a 21/10/2021(1)
ITEM 01 - INTRODUTOR DE CATETER 8,5 FR COM VÁLVULA 

E FIO GUIA
R$ 115,0000/UNIDADE
Marca: BIOMEDICAL
Fabricante: BIOMEDICAL
Embalagem/Apresentação: UNITÁRIA
RMS: 10196320022
Procedência: NACIONAL
Consumo Médio Mensal Estimado: 17
Consumo Médio Anual Estimado: 204

 PROCESSO: 6110.2019/0004385-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/

AHM/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2019
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME CNPJ: 

06.092.927/0001-85

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0008459-3, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/19, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0001187-1
I– À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 401/2020 
– SMS.G, APLICO à empresa NOVAFARMA INDÚSTRIA FAR-
MACÊUTICA LTDA?, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
06.629.745/0001-09, a pena de multa de 16% (dezesseis por 
cento) referente as Notas Fiscais nº 103568 e nº 103.569; multa 
de 17% (dezessete por cento) referente as Notas Fiscais nº 
103.573 e nº 103.577; multa de 19% (dezenove por cento) re-
ferente as Notas Fiscais nº 103.574, nº 103.570, nº 103.575, nº 
103.576 e nº 103.572; multa de 20% (vinte por cento) referente 
as Notas Fiscais nº 104034, nº 103.571, nº 103.565, tendo em 
vista o atraso na entrega dos produtos, adquiridos através da 
Ata de Registro de Preços nº 276/2018 - SMS.G - Nota de Em-
penho nº 3913/2019 e Ordem de Fornecimento nº 20958/19-1 
– séries CC, A, FM, S, I, H, W, T, Z, BM e CO, nos termos do artigo 
86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0001187-1, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/19, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2019/0014082-3 
I– À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 401/2020 
– SMS.G, APLICO à empresa NDS DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
11.034.934/0001-60, a pena de multa de 20% (vinte por cento) 
referente as Notas Fiscais nº 303.363, nº 303.362 e nº 303.361, 
tendo em vista o atraso na entrega dos produtos, adquiridos 
através da Ata de Registro de Preços nº 201/2018 - SMS.G - 
Nota de Empenho nº 3068/2019 e Ordens de Fornecimento nºs 
20785/19-1– séries CC, FM, T e CO , nos termos do artigo 86 da 
Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2019/0014082-3, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/19, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2019/0009685-9 
I– À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 401/2020 – 
SMS.G, APLICO à empresa ISMED FARMACÊUTICA EIRELI – EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 21.013.392/0001-01, a 
pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem 
de Fornecimento nº20601/19-1, tendo em vista a não entrega 
dos produtos, adquiridos através da Ata de Registro de Preços 
nº 088/2018-SMS.G - Nota de Empenho nº 2208/2019 - Ordem 
de Fornecimento nº 20601/19-1, nos termos do artigo 86 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2019/0009685-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/19, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2019/0015325-9 
I– À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 401/2020 
– SMS.G, APLICO à empresa LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRE-
SENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP, devidamente inscrita 
no CNPJ sob nº 02.595.545/0001-13, a pena de multa de 2% 
(dois por cento) referente a Nota Fiscal nº 2.930, devido ao 
atraso de 04 (quatro) dias na entrega dos produtos, adquiridos 
através da Nota de Empenho nº 3630/2019 - Ordem de Forne-
cimento nº 114/2019, série C, nos termos do artigo 86 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2019/0015325-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/19, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0000338-0 
I– À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 401/2020 – 
SMS.G, APLICO à empresa DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.401.513/0001-60, a 
pena de multa de 15% (quinze por cento) referente as Notas 
Fiscais nº 2983, nº 2984, nº 2685, nº 2985, nº 2686, nº 2986, 
nº 2987, 2988 e nº 2989, tendo em vista o atraso superior a 
20 (vinte) dias na entrega dos produtos, adquiridos através da 
Nota de Empenho nº 2.155/2019 e Ordem de Fornecimento 
nº 10559/19-2 – séries CC, S, I, H, W, T, M e Z , nos termos do 
artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0000338-0, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/19, sob pena de não conhecimento.

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2020/0025765-0 
I) À vista dos elementos contidos nos autos, em espe-

cial manifestação do Núcleo de Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais e da Assessoria Jurídica, as quais acolho, e, com 
base na Lei Federal nº 8.666/1993, nos Decretos Municipais 
nº 44.279/2003 e 56.144/2015, bem como diante do Decreto 
Municipal nº 59.685/2020 e da competência delegada pela 
Portaria nº 401/2020 SMS.G, AUTORIZO o acionamento da Ata 
de Registro de Preços nº 017/AHM/2020, cuja detentora é a em-
presa SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, devidamente 
inscrita sob CNPJ/ME nº 18.797.208/0001-49, para aquisição 
de 02 unidades do ITEM 2.1 – CONJUNTO DESCARTÁVEL ES-

E 3,5, no valor unitário de R$ 50,00 e total de R$ 2.800,00; 
40 unidades do ITEM 1.4 – FIO GUIA, no valor unitário de R$ 
82,00 e total de R$ 3.280,00; 12 unidades do ITEM 3.1 – PLACA 
PARA RÁDIO COM BLOQUEIO MULTIDIRECIONAL NOS MOLDES 
ENTRE 10 A 16 FUROS, no valor unitário de R$ 2.800,00 e total 
de R$ 33.600,00; 76 unidades do ITEM 3.2 – PARAFUSO DE 
BLOQUEIO PARA PLACA DE RADIO DISTAL MULTIDIRECIONAL; 
no valor unitário de R$ 176,00 e total de R$ 13.376,00; 18 
unidades do ITEM 3.3 – PARAFUSO CORTICAL PARA PLACA DE 
RADIO DISTAL MULTIDIRECIONAL; no valor unitário de R$ 90,00 
e total de R$ 1.620,00; 12 unidades do ITEM 3.4 – FIO GUIA. no 
valor unitário de R$ 175,00 e total de R$ 2.100,00. Perfazendo 
o valor total global de R$ 137.211,10 (Cento e Trinta e Sete Mil 
e Duzentos e Onze Reais e Dez Centavos). Tal despesa onerará 
a dotação 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 F02, conforme 
Nota de Reserva nº 61.885/2020.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0000101-9
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação do 
Engenharia Cllínica, HMARS e da Assessoria Jurídica, que aco-
lho como razão de decidir, e no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e pela Portaria nº 401/2020-SMS.G, APLICO 
à empresa FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº: 07..758.951/0001-73, a 
pena de multa de 0,5% para cada dia de atraso na entrega dos 
produtos, computada sobre o valor da parcela entregue fora do 
prazo estipulado, conforme Cláusula Oitava, item 8.1 - subitem 
8.1.2 Ata de Registro de Preços nº 208/AHM/2019 conforme 
Nota de Empenho nº 4120/2019 ordem de Fornecimento nº 
135/2019 Série: A entregues por meio da Nota Fiscal nº 6.018 
nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II – Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0000101-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/2019, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0006653-6
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação do 
Almoxarifado Central e da Assessoria Jurídica, que acolho como 
razão de decidir, e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei e pela Portaria nº 401/2020-SMS.G, APLICO à empresa 
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA devidamente inscri-
ta no CNPJ sob nº: 12.927.876/0001-67, a pena de multa de 1% 
para cada dia de atraso na entrega dos produtos, computada 
sobre o valor da parcela entregue fora do prazo estipulado, con-
forme Cláusula Oitava, item 8.1 - subitem 8.1.3 Ata de Registro 
de Preços Nº 052/2020-SMS.G, conforme Notas de Empenho nº 
1233/20 - ordem de Fornecimento nº 20292/20-1– Séries- CO 
entregues por meio da Nota Fiscal nº 204.359 nos termos do 
artigo 86 da Lei 8.666/93.

II – Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0006653-6, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/2019, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0000012-8
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação do 
Engenharia Cllínica, HMFMPR e da Assessoria Jurídica, que aco-
lho como razão de decidir, e no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e pela Portaria nº 401/2020-SMS.G, APLICO à 
empresa RC MOVEIS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
02.377.937/0001-06, a pena de multa de 0,5% para cada dia 
de atraso na entrega dos produtos, computada sobre o valor da 
parcela entregue fora do prazo estipulado, conforme Cláusula 
Oitava, item 8.1 - subitem 8.1.2 Ata de Registro de Preços nº 
207/AHM/2019 e Nota de Empenho nº 4145/2019 e Ordem de 
Fornecimento nº 163/19 – série FM, entregue por meio da Nota 
Fiscal nº 14.651, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93..

II – Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0000012-8, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/2019, sob pena de não conhecimento.

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2020/0024788-3
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 Portaria nº 401/2020 - SMS.G, 
AUTORIZO a contratação por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 070/AHM/2020 da empresa PROMEDON PORTO 
ALEGRE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
09.103.068/0001-70, com entrega em consignação de 06 uni-
dades do ITEM 8.1 - MATRIZ DE REPARO DA DURA-MATER 
TAMANHOS 7,5 X 7,5 CM, 06 unidades do ITEM 8.2 - MATRIZ 
DE REPARO DA DURA-MATER TAMANHOS 10,0X12, 0 CM, 06 
unidades do ITEM 8.3 - MATRIZ DE REPARO DA DURA-MATER 
TAMANHOS 5,0 X 5,0 CM, 08 unidades do ITEM 10.1 - MATRIZ 
DE REPARO DA DURA-MATER SEM SUTURA 5,0 X 5,0, 08 
unidades do ITEM 10.2 - MATRIZ DE REPARO DA DURA-MATER 
SEM SUTURA 7,5 X 7,5 CM, 08 unidades do ITEM 10.3 - MA-
TRIZ DE REPARO DA DURA-MATER SEM SUTURA 10,0X12, 0 
CM, pelo valor total de R$ 138.852,00 (cento e trinta e oito mil 
oitocentos e cinquenta e dois reais) onerando-se a dotação 84.1
0.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva 
nº 62.142/2020.

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2020/0025768-4
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 Portaria nº 401/2020 - SMS.G, 
AUTORIZO a contratação por meio da ATA de Registro de Preços 
n° 040/AHM/2020 da empresa VÍNCULA INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, CNPJ: 01.025.974/0001-92 
, com entrega em consignação de 10 unidades do ITEM 2.1 
- CIMENTO ÓSSEO RADIOPACO e 02 unidades do ITEM 2.2 - 
ESPAÇADOR TEMPORÁRIO DE QUADRIL, pelo valor total de R$ 
14.000,00 (quatorze mil reais) onerando-se a dotação 84.10.10
.302.3003.2.507.3.3.90.52.00 – F02, conforme nota de reserva 
nº 62.105/2020.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0008459-3 
I– À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 401/2020 
– SMS.G, APLICO à empresa ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.260.846/0001-87, a 
pena de multa de 6% (seis por cento) referente a Nota Fiscal 
nº 112739, tendo em vista o atraso de 06 (seis) dias na entrega 
dos produtos, adquiridos através da Ata de Registro de Preços 
nº 135/2018-SMS.G - Nota de Empenho nº 1329/2020 - Ordem 
de Fornecimento nº 20317/20-1 Série: CO, nos termos do artigo 
86 da Lei Federal nº 8.666/93.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0006691-9
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação do 
HMACN, HMARS, Almoxarifado Central, HMCC e da Assesso-
ria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e pela Portaria nº 
401/2020-SMS.G, APLICO à empresa CREMER S/A devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº: 82.641.325/002161, a pena de multa 
de 0,5% para cada dia de atraso na entrega dos produtos, 
computada sobre o valor da parcela entregue fora do prazo 
estipulado, conforme Cláusula Oitava, item 8.1 - subitem 8.1.2 
Ata Ata de Registro de Preços nº 018/AHM/2019 conforme 
Nota de Empenho nº 1172/2020 ordem de Fornecimento nº 
10356/20-1–séries CC, A, S e CO entregue por meio das Notas 
Fiscais nº 298535, 298571, 298024, 298025 e 297997 nos ter-
mos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II – Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0006691-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/2019, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO Nº 6110.2020/0000100-0
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação do 
Engenharia Cllínica, HMFMPR e da Assessoria Jurídica, que aco-
lho como razão de decidir, e no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e pela Portaria nº 401/2020-SMS.G, APLICO à 
empresa RC MOVEIS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
02.377.937/0001-06, a pena de multa de 0,5% para cada dia 
de atraso na entrega dos produtos, computada sobre o valor da 
parcela entregue fora do prazo estipulado, conforme Cláusula 
Oitava, item 8.1 - subitem 8.1.2 Ata de Registro de Preços nº 
207/AHM/2019 e Nota de Empenho nº 4145/2019 e Ordem de 
Fornecimento nº 163/19 – série FM, entregue por meio da Nota 
Fiscal nº 14.651, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93..

II – Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do ar-
tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0000012-8, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 
59.160/2019, sob pena de não conhecimento.

 PROCESSO: 6110.2019/0002950-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2020 À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/AHM/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2019
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP CNPJ: 

24.614.797/0001-85
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 

DE AMOXICILINA 50 MG/ML + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/
ML SUSPENSÃO ORAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE 
HOSPITALARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE

VIGÊNCIA: 25/10/2019 a 25/10/2021
ITEM 01 - AMOXICILINA 50 mg/ml + ÁCIDO CLAVULÂNICO 

12,5 mg/ml SUSPENSÃO ORAL
R$ 12,1200/FRASCO
Marca: GENÉRICO / EMS
Fabricante: E.M.S. S/A
Embalagem/Apresentação: CAIXA COM FRASCO DE 75ML
RMS: 1.0235.0528.008-0
Procedência: NACIONAL
Consumo Médio Mensal Estimado: 110 UNIDADES
Consumo Médio Anual Estimado: 1.320 UNIDADES

 PROCESSO: 6110.2019/0011250-1
CONTRATO DE  GESTÃO EMERGENCIAL  Nº 

002/2020-SMS.G/AHM
CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO
DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
No uso das atribuições conferidas pela Lei Munici-

pal nº17.433/2020, pelo Decreto Municipal nº59.685/2020, 
pela delegação de competência ocorrida através da Porta-
ria nº401/2020-SMS.G, com fundamento na Lei Federal 
nº13.979/2020, no Decreto Legislativo nº06/2020, no Decreto 
Municipal nº59.283/2020, no Decreto Municipal nº59.291/2020 
e supletivamente na Lei Federal nº8.666/93, pelas razões adu-
zidas pelo Núcleo de Avaliações de Resultados, pelo Departa-
mento de Gestão Hospitalar, atual Coordenadoria de Assistência 
Hospitalar, com base no novo Plano de Trabalho e no novo 
Plano Orçamentário e manifestação da Assessoria Jurídica, 
AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 
Emergencial nº 002/2020-SMS.G/AHM, firmado com o IABAS 
– Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF 
sob nº09.652.823/0001-76, cujo objeto versa sobre a prestação 
de serviços que tem como objetivo a prestação de serviços 
especializados na implementação, gerenciamento e execução 
de serviços de saúde de 150(cento e vinte) leitos de terapia 
intensiva adulto e 117 leitos de internação clínica no Hospital 
Municipal da Vila Brasilândia, com vistas ao enfrentamento da 
pandemia pelo Coronavírus, unidades de saúde pertencentes à 
Secretaria Municipal de Saúde, vinculadas à Secretaria Execu-
tiva de Atenção Hospitalar, a fim de PRORROGAR o prazo de 
execução emergencial pelo prazo de 02(dois) meses, Novembro 
de 2020 e Dezembro de 2020, prorrogáveis enquanto durar a 
pandemia, vinculado ao novo Plano de Trabalho e ao novo Plano 
Orçamentário, ficando condicionada a sua execução à existência 
de crédito orçamentário, sendo que a execução inicial será reali-
zada apenas por 01(um) mês, Novembro de 2020, com início no 
dia 12/11/2020, sendo emitida pela SMS/CFO a Nota de Reserva 
nº62.065, totalizando o valor de R$18.559.465,38 (dezoito mil, 
quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e trinta e oito centavos), onerando a dotação orça-
mentária nº84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 F00.

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2020/0023253-3
I - À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo SEI nº 6110.2020/0023253-3, com fundamento no artigo 
15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com fulcro na competência 
atribuída Portaria nº 401/2020 - SMS.G, AUTORIZO o aciona-
mento da Ata de Registro de Preços n° 145/AHM/2020, cujo a 
detentora é a empresa TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO 
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 07.514.758/0001-97, cujo objeto é a contratação de 
empresa objetivando o fornecimento por meio do sistema de 
registro de preço (ata de rp) com entrega em consignação, 
de materiais já padronizados, de trauma ortopédico de mão e 
membros superiores, com comodato de instrumental e equi-
pamentos, para atendimento de cirurgias ortopédicas, a serem 
utilizados nas unidades hospitalares pertencentes à Autarquia 
Hospitalar Municipal, visando suprir o período de 12 (doze) 
meses, para entrega em consignação de: 40 unidades do ITEM 
1.1 – PLACA PARA RÁDIO REGIÃO VOLAR ENTRE 2,5 E 3,5 MM, 
no valor unitário de R$ 1.000,00 e total de R$ 40.000,00; 278 
unidades do ITEM 1.2 – PARAFUSO DE BLOQUEIO ENTRE 2,5 E 
3,5 MM, no valor unitário R$ 145,45 e total de R$ 40.435,10; 
56 unidades do ITEM 1.3 – PARAFUSO CORTICAL ENTRE 2,5 
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