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em bomba de infusão, no valor unitário de R$ 9,90 e valor total 
de R$ 105.435,00. Valor total da Contratação é R$ 412.872,30. 
Prazo de Realização da Despesa: 12 meses. Os preços registra-
dos estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica 
de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orça-
mentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota 
de Reserva nº 1.448/2021.

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, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0001972-0
DESPACHO 
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AU-
TORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 136/2019 
– HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora MM 
MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 
07.479.327/0001-37, para o fornecimento de 12 peças de 
Microcateter para Embolização Arterial Terapêutica Percutânea, 
calibre 2,7 FR, no valor unitário de R$ 2.000,00 e valor total R$ 
24.000,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis 
a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento 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 
1.440/2021.

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, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0001845-6
DESPACHO 
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AU-
TORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 212/2019 
– HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora LDM 
EQUIPAMENTOS LTDA-EPP., CNPJ: 00.538.079/0001-09, para 
o fornecimento de 45 litros de detergente pré-limpeza, no 
valor unitário de R$ 73,20 e valor total R$ 3.294,00. Prazo de 
Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis 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 
1447/2021.

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, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se..

 PROCESSO Nº 6210.2021/0000390-4
DESPACHO 
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando 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. 174/AHM/2020 
– SMS.G, da qual o HSPM é órgão aderente, e a contratação 
da detentora ORTOCIR ORTOPEDIA CIRÚRGICA LTDA, CNPJ nº 
60.856.937/0001-95, para fornecimento dos seguintes itens: 
item 1.1- 10 unidades de Insert acetabular constrito ou com du-
pla mobilidade, valor unitário de R$ 4.204,80 e valor total de R$ 
42.048,00; item 1.2- 10 unidades de Componente acetabular 
em liga de titânio, valor unitário de R$ 2.689,20 e valor total de 
R$ 26.892,00; item 1.3- 20 unidades de Parafuso para fixação 
acetabular de titânio, valor unitário de R$ 350,00 e valor total 
de R$ 7.000,00; item 2.1- 03 unidades de Reforço acetabular, 
valor unitário de R$ 5.600,00 e valor total de R$ 16.800,00; 
item 2.2- 03 unidades de Parafuso de ficação acetabular, valor 
unitário de R$ 72,00 e valor total de R$ 216,00. Valor total da 
contratação R$ 92.956,00. Prazo de Realização da Despesa: 12 
meses. 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 1441/2021, efetuada de forma proporcional 
ao exercício financeiro.

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 Ro-
drigues de Miranda, RF: 857.550.9; José Moussa Chalouhi, RF: 
853.184.6; Luis Eduardo Correa Fonseca, RF: 852.209.0; Pedro 
Pereira da Costa, RF: 853.331.8; Ricardo Carvalho Mallozi, 
RF: 881.025.7; Wu Tu Chung, RF: 611.897.6, para atuarem 
em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução 
contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002256-9
DESPACHO 
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando 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. 334/2020 – SMS.G, 
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da 
detentora COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 
67.729.178/0004-91, para o fornecimento de 10.000 ampolas 
de norepinefrina hemitartarato 2 mg/ml (equivalente a 1 mg/ml 
de norepinefrina) solução injetável ampola 4 ml, no valor unitá-
rio de R$ 8,999 e valor total R$ 89.990,00. Prazo de Realização 
da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento. 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 1449/2021.

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, 
para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização 
da execução contratual.

IV – Publique-se.

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., para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002553-3
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando 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. 078/2021 – SMS.G, 
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da de-
tentora : CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA., CNPJ: 44.734.671/0001-51, para o fornecimento de 
15.000 fr-ampolas de fentanila citrato 0,0785 mg/ml (equiva-
lente a 0,05 mg/ml de fentanila) solução injetável fr-amp 10 ml, 
no valor unitário de R$ 7,35 e valor total R$ 110.250,00. Prazo 
de Realização da Despesa: 04 meses. Os preços estão compatí-
veis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despe-
sa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.
2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1.450/2021.

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., para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002481-2
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando 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. 079/2020 – SMS.G, 
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da de-
tentora COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., CNPJ: 
67.729.178/0004-91, para o fornecimento de 1.000 ampolas de 
dobutamina cloridrato 12,5 mg/ml solução injetável ampola 20 
ml, no valor unitário de R$ 7,45 e valor total R$ 7.450,00. Prazo 
de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emis-
são da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis 
com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa 
será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.50
7.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1.442/2021.

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, 
para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização 
da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002129-5
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando 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. 372/2020 – SMS.G, 
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da de-
tentora PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS 
EIRELI., CNPJ: 08.211.767/0001-71, para o fornecimento de 216 
rolos de Fita cirúrgica adesiva microporosa de 12 mm x 10m, 
no valor unitário de R$ 2,24 e valor total R$ 483,84. Prazo de 
Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão 
da Ordem de Fornecimento. 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 1444/2021.

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, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002150-3
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AU-
TORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 008/2020 
– HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora 
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME., CNPJ: 
11.619.992/0001-56, para o fornecimento de 15 kits de Sistema 
implantável para infusão de Quimioterápicos, modelo adulto, 
no valor unitário de R$ 595,00 e valor total R$ 8.925,00. Prazo 
de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar do 1º 
dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de 
Fornecimento. Os preços registrados estão válidos conforme 
manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa 
será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.50
7.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº1.445/2021.

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, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002537-1
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AU-
TORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 033/2020 
– HSPM, própria do HSPM, com a contratação da detentora 
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ: 49.324.221/0001-04, para 
fornecimento dos seguintes materiais: Item 1 - 780 peças de 
equipo plástico macrogotas para administração de soro com 
reservatório graduado, no valor unitário de R$ 25,00 e valor 
Total R$ 19.500,00; Item 2 - 9.990 peças de equipo plástico 
macrogotas para administração de soro, no valor unitário de 
R$ 20,75 e valor total de R$ 207.292,50; Item 3 - 3.180 peças 
de equipo plástico macrogotas para administração de soluções 
parenterais fotossensíveis, no valor unitário de R$ 25,36 e valor 
total de R$ 80.644,80 e Item 5 - 10.650 peças de equipo plás-
tico macrogotas para administração de dieta enteral, adaptável 

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 
Fortunato Rodrigues da Silva, RF: 852.094.1; Cleide Harue 
Maluvayshi, RF: 852.158.1; Thais Helena Costa Ribeiro, RF: 
847.835.0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104.6 e Vanessa 
Morato, RF: 782.438.6, para atuarem em conjunto ou individu-
almente na fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2020/0011321-0
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo, e considerando que nele consta parecer 
da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida 
aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma 
vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal 
nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a 
dispensa da licitação para a contratação da empresa PHAR-
MEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI, CNPJ nº 
10.461.807/0001-85, que fornecerá 100 frascos de fenilefrina 
cloridrato 100 mg/ml colírio - 5 ml, valor unitário R$ 16,90 e 
valor total da contratação: R$ 1.690,00. Prazo de Realização da 
Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de 
mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.
90.30.00. Nota de Reserva nº 1.420/2021.

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 
Fortunato Rodrigues da Silva, RF: 852.094.1; Cleide Harue 
Maluvayshi, RF: 852.158.1; Thais Helena Costa Ribeiro, RF: 
847.835.0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104.6 e Vanessa 
Morato, RF: 782.438.6, para atuarem em conjunto ou individu-
almente na fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002523-1
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando 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. 218/2020 – SMS.G, 
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da 
detentora CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA., CNPJ: 44.734.671/0001-51, para o fornecimento de 200 
ampolas de naloxona cloridrato 0,4 mg/ml solução injetável, no 
valor unitário de R$ 6,47 e valor total R$ 1.294,00. Prazo de 
Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão 
da Ordem de Fornecimento. 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 1.454/2021.

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., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscaliza-
ção da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002532-0
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando 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. 005/2021 – SMS.G, 
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da deten-
tora GA MEDICAL LTDA ME, CNPJ: 23.121.810/0001-00, para 
o fornecimento de 6 unidades de 15 metros de Tubo, flexível, 
látex, para garroteamento, ref. 200, de 5 mm x 3 mm x 1 mm, 
no valor unitário de R$ 21,31 e valor total R$ 127,86. Prazo de 
Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão 
da Ordem de Fornecimento. 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 1.455/2021.

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, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002622-0
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes no autos deste pro-

cesso administrativo, considerando que nele consta a manifes-
tação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida 
aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, observado 
o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, 
uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO A 
DISPENSA da licitação para a contratação da empresa INSTI-
TUTO HERMES PARDINI S/A, CNPJ nº 19.378.769/0053-05, para 
fornecimento 1.188 exames RT-PCR (Reação de Cadeira de Poli-
merase – transcriptase reversa), para diagnostico de COVID-19, 
valor unitário de R$ 150,00 e valor total da contratação de R$ 
178.200,00. Prazo de Realização da Despesa: 06 (seis) meses, 
onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, 
pela Nota de Reserva nº 1446/2021.

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: Mônica Ahmed, 
RF: 838.330.8; Bruno Ferencz Papp Cadima, RF: 842.690.2; 
Sibelle D’Elia Fernandes, RF: 851.848.3; Sonia Coelho, RF: 
838.304.9; Rawlison Camarinho Silva, RF: 847.841.4 e Tatiana 
Mourão Bertolino Rocha, RF: 838.122.4, para atuarem em 
conjunto ou individualmente na fiscalização da execução con-
tratual.

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002461-8
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando 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. 112/2021 – 
SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação 
da detentora LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, CNPJ: 
17.159.229/0001-76 para o fornecimento de 15.000 ampolas 
de dexametasona fosfato dissódico 4 mg/ml solução injetá-
vel 2,5 ml, no valor unitário de R$ 0,8640 e valor total R$ 
12.960,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis 
a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. 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 1.451/2021.

4.752,00. Valor total da Contratação é de R$ 33.272,00. Prazo 
de Realização da Despesa: 12 meses. Os preços registrados 
estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de 
Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamen-
tária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de 
Reserva nº 1.432/2021.

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, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0001870-7
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AU-
TORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 084/2019 
– HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora GOLD 
CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 
LTDA.., CNPJ: 20.685.436/0001-55, para o fornecimento de 120 
peças de Bisturi descartável nº 24, no valor unitário de R$ 3,35 
e valor total R$ 402,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 
(dez) dias úteis 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 1433/2021.

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, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

 PROCESSO Nº6210.2021/0001713-1
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo, e considerando que nele consta parecer 
da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida 
aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez 
observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 
44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispen-
sa da licitação para a contratação da empresa LIBEMA PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ nº 04.514.207/0001-35, 
que fornecerá 120 peças de papel milimetrado para eletrocar-
diógrafo, dimensões: 48 mm x 30 m, valor unitário R$ 3,58 e 
valor total de R$ 429,60. Prazo de Realização da Despesa: é 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de 
mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.
90.30.00. Nota de Reserva nº 1.421/2021.

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

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0001931-2
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo, e considerando que nele consta parecer 
da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida 
aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez 
observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 
44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dis-
pensa da licitação para a contratação da empresa DROGARIA 
BARRA LIMA LTDA - ME, CNPJ nº 21.433.209/0001-19, que for-
necerá 1.000 peças de seringa de plástico, estéril, descartável, 
com bico cateter, capacidade 50 a 60 ml, valor unitário R$ 2,90 
e valor total da contratação: R$ 2.900,00. Prazo de Realização 
da Despesa: é de até 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão 
da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a 
pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.30
03.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 1.417/2021.

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

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0001971-1
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo, e considerando que nele consta parecer 
da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida 
aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez 
observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 
44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispen-
sa da licitação para a contratação da empresa FRESENIUS KABI 
BRASIL LTDA, CNPJ nº 49.324.221/0001-04, que fornecerá 376 
litros de Dieta enteral semi elementar sistema fechado, no valor 
unitário de R$ 40,75 e valor total da contratação: R$ 15.322,00. 
Prazo de Realização da Despesa: é de até 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da 
Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a 
pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.30
03.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 1.418/2021.

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: Eunice Haru-
mi Sogawa Sakamoto, RF: 847.300.5; Satiko Maria Fukazawa, 
RF: 838.325.1; Ana Maria de Moraes, RF: 838.067.8; Amanda 
Caroline Cardoso Correa Carlos Menezes, RF: 840.087.3; Lilian 
de Almeida Souza, RF: 783.887.5; Joceli Cubas da Silva, RF: 
853.264.8 e Agnes Correa Striuli da Rocha, RF: 843.235.0, para 
atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da 
execução contratual.

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2020/0012161-1
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-

cesso administrativo, e considerando que nele consta parecer 
da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida 
aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez 
observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 
44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dis-
pensa da licitação para a contratação da empresa DROGARIA 
BARRA LIMA LTDA - ME, CNPJ nº 21.433.209/0001-19, que 
fornecerá 150 frascos de oximetazolina cloridrato 0,05% solu-
ção nasal  - 30 ml, valor unitário R$ 4,9366 e valor total da con-
tratação: R$ 740,49. Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) 
dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os 
preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada 
nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00. Nota 
de Reserva nº 1.419/2021.
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