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 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público 

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

Processo 6210.2020/0001544-7 I – À vista dos ele-
mentos constantes nos autos deste processo administrativo, 
considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica 
opinando quanto a regularidade do procedimento, com funda-
mento 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. 266/2018 – SMS.G, da qual o HSPM é 
órgão participante, e a contratação da detentora NEWCARE 
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 
LTDA. - ME., CNPJ: 07.707.978/0001-37, para fornecimento 
de 240 unidades de sonda, uretral, descartável, estéril, nr. 06, 
valor unitário R$ 0,385 e valor total R$ 92,40 e 240 unidades 
de sonda, uretral, descartável, estéril, nr. 08, valor unitário R$ 
0,385 e valor total R$ 92,40. Valor total da aquisição R$ 184,80. 
Prazo de Realização da Despesa: 10 dias 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 922/2020.

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 

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

Processo 6210.2020/0001865-9 I – À vista dos elemen-
tos constantes nos autos deste processo administrativo e 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. 107/2019 – HSPM, própria do 
HSPM, e a contratação da detentora MEDIMAC COMÉRCIO DE 
ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME, CNPJ: 03.596.923/0001-46, para 
fornecimento de 20 kits circuito cpap adulto tamanho pequeno, 
valor unitário R$ 259,99 e valor total R$ 5.199,80. 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 02.10.302.3003.2.50
7.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 926/2020.

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.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO Nº 6310.2020/0000340-0
Interessado: Instituto de Previdência Municipal de 

São Paulo
Assunto:Contratação de empresa para a execução 

de serviços de manutenção corretiva e preventiva sem 
fornecimento de peças, dos sistemas de ar condicionado 
e de exaustão do IPREM. Aprovação do Edital. DESPACHO:

I – À vista dos elementos contidos no presente, em 
especial das manifestações precedentes da Comissão de 
Licitações, da Divisão de Assuntos Internos e da Assesso-
ria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão 
de decidir, e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 
e suas atualizações; Lei Federal n.º 10.520/02; Lei Muni-
cipal n.º 13.278/02; Decretos Municipais n.ºs 43.406/03, 
44.279/03, 46.662/05, 49.511/08 e 50.537/09; Lei Com-
plementar n.º 123/06 e demais legislações pertinentes, 
APROVO a minuta de Edital de fl. 027396611 e AUTORIZO a 
abertura de licitação, para a contratação de empresa para a 
execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva sem 
fornecimento de peças, dos sistemas de ar condicionado e de 
exaustão do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 
- IPREM, conforme solicitação encartada aos autos e Termo de 
Referência e Edital.

C O M U N I C A D O
Acha-se aberta licitação na modalidade: PREGÃO ELETRÔ-

NICO nº 002/IPREM/2020 para contratação de empresa espe-
cializada para execução de serviços de manutenção corretiva 
e preventiva sem fornecimento de peças, dos sistemas de ar 
condicionado e de exaustão existentes no Edifício Administra-
tivo – Bloco I e do sistema de ar-condicionado existente no 
Edifício Sede, ambos localizados na Av. Zaki Narchi, nº 536, 
Vila Guilherme, São Paulo, Capital, e dos 4 equipamentos de 
ar condicionado tipo Split existentes na Praça de Atendimento 
localizada na Galeria Prestes Maia, no Vale do Anhangabaú-SP, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme Memorial Descri-
tivo– Anexo I, Serviços de Manutenção - Anexo II e Plano de 
Manutenção, Operação e Controle - Anexo III. Oferta de Com-
pras nº 801084801002020OC00006 - Processo Administrativo 
nº 6310.2020/0000340-0. A abertura da sessão será procedida 
pelo Pregoeiro Sergio Luiz dos Santos no dia 09/04/2020 às 
10h00min. O Edital e seus anexos poderão ser baixados através 
da Internet pelos sites http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.sp.gov.br ou 
adquiridos pelos interessados no horário das 09 às 17 hs, até 
o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o reco-
lhimento aos cofres públicos da importância de R$ 0,21 (vinte 
e um centavos) por folha, que será fornecida no IPREM, na 
Avenida Zaki Narchi, 536 - São Paulo/SP.

 PROCESSO Nº 6310.2020/0000010-9
Interessado: Instituto de Previdência Municipal de 

São Paulo
Assunto:Contratação de empresa de seguros contra 

incêndios, queda de raios, explosão, danos elétricos, ven-
daval, fumaça, impacto de veículos aéreos e terrestres, 
responsabilidade civil e perda ou pagamento de aluguel 
dos imóveis financiados pelo IPREM. Aprovação do Edital.

DESPACHO:
I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

das manifestações precedentes da Comissão de Licitações, da 
Divisão de Assuntos Internos e da Assessoria Jurídica deste 
Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com fun-
damento na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas atualizações; Lei 
Federal n.º 10.520/02; Lei Municipal n.º 13.278/02; Decretos 
Municipais n.ºs 43.406/03, 44.279/03, 46.662/05, 49.511/08 e 
50.537/09; Lei Complementar n.º 123/06 e demais legislações 
pertinentes, APROVO a minuta de Edital de fl. 027456827e 
AUTORIZO a abertura de licitação, para a contratação de 
empresa de seguros contra incêndios, queda de raios, explosão, 
danos elétricos, vendaval, fumaça, impacto de veículos aéreos e 
terrestres, responsabilidade civil e perda ou pagamento de alu-
guel dos imóveis financiados pelo IPREM, conforme solicitação 
encartada aos autos e Termo de Referência e Edital.

C O M U N I C A D O
Acha-se aberta licitação na modalidade: PREGÃO ELE-

TRÔNICO nº 003/IPREM/2020 para contratação de empresa 

tário R$ 24,25 e valor total R$ 3.637,50. Prazo de Realização da 
Despesa: 10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimen-
to. 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 928/2020.

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 6210.2020/0001144-1 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. 438/2019 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão parti-
cipante, e a contratação da detentora NEVALLI ARTIGOS MÉ-
DICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-EPP., CNPJ: 20.344.116/0001-55, 
para fornecimento de 3.168 envelopes de fio cirurgico, nylon 
3-0, não absorvível, 45 cm, agulha 3/8 círculo, triangular, 2,4 
cm, valor unitário R$ 1,81 e valor total R$ 5.734,00. Prazo de 
Realização da Despesa: 10 dias 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 921/2020.

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: Cleide Harue 
Maluvayshi RF 3836-9, Silvana Fortunato R. da Silva RF 4057-6 
e Vanessa Morato RF 12805-8.

IV – Publique-se.
 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público 

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

Processo 6210.2019/0007638-0 I – À vista dos elemen-
tos constantes nos autos deste processo administrativo, e con-
siderando 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 eletrô-
nica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação das 
empresas: GHAIA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 26.564.812/0001-
53, que fornecerá o seguinte item: item 01-30 peças de caixa 
organizadora - tipo bin, de 32 cm x 19 cm x 43 cm (dimensões 
aproximadas), valor unitário R$ 23,33 e valor total R$ 699,90; 
item 02-30 peças de caixa organizadora - tipo bin, de 41 cm 
x 17,5 cm x 34 cm (dimensões aproximadas), valor unitário 
R$ 41,36 e valor total R$ 1.240,80; item 03-30 peças de caixa 
organizadora - tipo bin, de 26 cm x 21 cm x 52 cm (dimensões 
aproximadas), valor unitário R$ 46,80 e valor total R$ 1.404,00; 
item 04-10 peças de caixa organizadora - tipo bin, de 22 cm x 
17,5 cm x 34 cm (dimensões aproximadas), valor unitário R$ 
41,90 e valor total R$ 418,00; item 07-35 peças de caixa plásti-
ca de 70 litros, valor unitário R$ 73,88 e valor total R$ 2.585,80; 
item 08-15 peças de caixa plástica de 15 litros, valor unitário R$ 
56,60 e valor total R$ 849,00 e AGRIBOM COMERCIAL LTDA, 
CNPJ nº 01.192.910/0001-86, que fornecerá o seguinte item: 
item 05- 20 peças de caixa para furadeira com organizador 14” 
de 380 mm x 150 mm x 340 mm (dimensões aproximadas), va-
lor unitário R$ 44,50 e valor total R$ 890,00; item 06- 20 peças 
de caixa organizadora multi-uso, com 21 divisórias, de 34 cm x 
25 cm x 5 cm (dimensões aproximadas), valor unitário R$ 34,50 
e valor total R$ 690,00. Valor total da contratação: R$ 8.778,50. 
Prazo de Realização da Despesa: 10 dias 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 909/2020.

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: Midori Naka-
guma, RF: 574.858.5; José Caruso, RF: 564.370.8 e Antônia 
Fernanda de Carvalho Linhares, RF: 853.097.1

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 6210.2020/0001534-0 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. 376/2018 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão 
participante, e a contratação da detentora INCPHARMA DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-M.E., CNPJ: 
16.648.619/0001-47, para fornecimento de 150 unidades de 
sonda, folley, balão 30 ml, descartável, estéril, nr.18, valor 
unitário R$ 2,74 e valor total R$ 411,00. 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 924/2020.

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 

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

Processo 6210.2020/0000986-2 - I – À vista dos ele-
mentos constantes nos autos deste processo administrativo e 
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. 135/2019 – HSPM, própria do 
HSPM, e a contratação da detentora BOSTON SCIENTIFIC DO 
BRASIL LTDA., CNPJ: 01.513.946/0001-14, para fornecimento de 
15 kits de ligadura elástica de varizes, valor unitário R$ 700,00 
e valor total R$ 10.500,00. Prazo de Realização da Despesa: 12 
(doze) meses. Os preços registrados estão válidos conforme ma-
nifestação 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 935/2020.

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.

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 

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

Processo 6210.2020/0002188-9 I – À vista dos ele-
mentos constantes no autos deste processo administrativo, 
considerando 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 Coronaví-
rus, 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 INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ 
nº 59.403.410/0001-26, para fornecimento de 10.000 peças de 
respirador para ambiente hospitalar, peça semi facial formato 
tipo dobrável, filtrante para partículas pff2, tamanho padrão 
médio, formato: tipo dobrável, no valor unitário de R$ 17,00. 
Prazo de Realização da Despesa: 07 dias dias, a contar do 
1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de 
Fornecimento. O valor total da aquisição é de R$ 170.000,00, 
onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, 
pela Nota de Reserva nº 948/2020.

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: 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 

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

Processo 6210.2020/0001923-0 I – À vista dos ele-
mentos constantes nos autos deste processo administrativo e 
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. 059/2019 – HSPM, própria 
do HSPM, e a contratação da detentora CRUZEL COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 
19.877.178/0001-43, para fornecimento de 120 peças de fio 
de kirschner de 3,0 mm, valor unitário R$ 9,80 e valor total 
R$ 1.176,00. Prazo de Realização da Despesa: até 10 (dez) 
dias, contados a partir 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 nº 946/2020.

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 6210.2019/0008068-9 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, e consi-
derando 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 NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS - EPP, CNPJ nº 
19.640.498/0001-85, que fornecerá os seguintes itens: item 01 
- 308 peças de marcador de instrumental cirúrgico, cor branco, 
valor unitário R$ 0,149 e valor total R$ 45,892; item 02 - 308 
peças de marcador de instrumental cirúrgico, cor preto, valor 
unitário R$ R$ 0,149 e valor total R$ 45,892; item 03 - 308 
peças de marcador de instrumental cirúrgico, cor amarelo, 
valor unitário R$ 0,149 e valor total R$ 45,892; item 04 - 308 
peças de marcador de instrumental cirúrgico, cor azul, valor 
unitário R$ 0,149 e valor total R$ 45,892; item 05 - 308 peças 
de marcador de instrumental cirúrgico, cor verde bandeira, valor 
unitário R$ 0,149 e valor total de R$ 45,892; item 06 - 308 pe-
ças de marcador de instrumental , cor verde claro, valor unitário 
R$ 0,149 e valor total de R$ 45,892; item 07 - 308 peças de 
marcador de instrumental cirúrgico, cor laranja, valor unitário 
R$ 0,149 e valor total de R$ 45,892; item 08 - 308 peças de 
marcador de instrumental cirúrgico, cor marrom, valor unitário 
R$ 0,149 e valor total de R$ 45,892; item 09 - 308 peças de 
marcador de instrumental cirúrgico, cor rosa, valor unitário R$ 
0,149 e valor total de R$ 45,892; item 10 - 308 peças de marca-
dor de instrumental cirúrgico, cor roxo, valor unitário R$ 0,149 
e valor total de R$ 45,892; item 11 - 308 peças de marcador de 
instrumental cirúrgico, cor lilás, valor unitário R$ 0,149 e valor 
total de R$ 45,892; item 12 - 308 peças de marcador de instru-
mental cirúrgico, cor cinza, valor unitário R$ 0,149 e valor total 
de R$ 45,892; item 13 - 308 peças de marcador de instrumental 
cirúrgico, cor bege, valor unitário R$ 0,149 e valor total de R$ 
45,892; item 14 - 308 peças de marcador de instrumental cirúr-
gico, cor preto e branco, valor unitário R$ 0,149 e valor total de 
R$ 45,892; item 15 - 308 peças de marcador de instrumental 
cirúrgico, cor amarelo e preto, valor unitário R$ 0,149 e valor 
total de R$ 45,892; item 16 - 308 peças de marcador de instru-
mental cirúrgico, cor verde e branco, valor unitário R$ 0,149 e 
valor total de R$ 45,892; item 17 - 308 peças de marcador de 
instrumental cirúrgico, cor vermelho, valor unitário R$ 0,149 
e valor total de R$ 45,892; item 18 - 308 peças de marcador 
de instrumental cirúrgico, cor laranja e preto, valor unitário 
R$ 0,149 e valor total de R$ 45,892; item 19 - 308 peças de 
marcador de instrumental cirúrgico, cor azul e branco, valor 
unitário R$ 0,149 e valor total de R$ 45,892 e item 20 - 308 
peças de marcador de instrumental cirúrgico, cor rosa escuro, 
valor unitário R$ 0,149 e valor total de R$ 45,892. Valor total 
da contratação: R$ 917,84. 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 910/2020.

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: 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 6210.2020/0001368-1 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. 005/2020 – HSPM, própria do HSPM, e 
a contratação da detentora NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS 
EIRELI., CNPJ: 05.234.897/0001-31, para fornecimento de 150 
peças de campo cirurgico incisional de 550 x 450 mm, valor uni-

considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica 
opinando quanto a regularidade do procedimento, com funda-
mento 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. 489/2019 – SMS.G, da qual o HSPM 
é órgão participante, e a contratação da detentora MÔNA-
CO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP., CNPJ: 
29.010.039/0001-71, para fornecimento de 2976 rolos de fita 
adesiva, microporosa, branca, 5,0 cm x 10 m, valor unitário R$ 
3,30 e valor total R$ 9.820,80. Prazo de Realização da Despesa: 
10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os pre-
ços 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 931/2020.

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 

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

Processo 6210.2020/0001115-8 I – À vista dos elemen-
tos constantes nos autos deste processo administrativo e com 
fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no De-
creto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata 
de Registro de Preços nº. 011/2019 – HSPM, própria do HSPM, 
e a contratação da detentora DAVOP COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 
04.463.413/0001-63, para fornecimento dos seguintes itens: 
item 02 - 20 peças de porta para divisória, com dimensões de 
82 cm x 2.10 m x 35 mm, com pintura a base de água na cor 
areia jundiaí, valor unitário R$ 125,00 e valor total R$ 2.500,00; 
item 04- 05 peças de batente sem furação para porta de divisó-
ria de 35 mm, em chapa/lata de primeira qualidade, em barras 
de 2.15m, na cor branca, valor unitário R$ 103,99 e valor total 
R$ 519,95 e item 05- 05 peças de porta para divisória, com 
dimensões de 82 cm x 2.10 m x 35 mm, revestida com pintura 
a base de água na cor branca, valor unitário R$ 149,90 e valor 
total R$ 749,50. Valor da contratação R$ 3.769,45. 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 02.10.302.3003.2.50
7.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 937/2020.

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: Rubens 
Mazário Júnior - RF 856.610-1; Solange de Souza Amaral 
Pinelli - RF 852.788-1; Heloísa 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.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2020/0000445-3 HSPM. TERMO 

049/2020 DE CONTRATO.Contratada: CARLA DE OLIVEI-
RA CORREA ME. Objeto: Fornecimento de Material Médico 
Hospitalar com Comodato de Equipamento para Atender as 
Unidades Requisitantes do Hospital do Servidor Público Muni-
cipal (HSPM). Prazo: 12 (doze) meses a partir de 18/03/2020. 
Valor Contratual: R$ 88.000,00. Dotação: 02.10.10.302.3003
.2507.3.3.90.30.00.00.36.99, conforme Nota de Empenho nº 
0734/2020.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2019/0010175-9 HSPM. TERMO 

052/2020 DE CONTRATO.Contratada: OPME SOLUTION CO-
MÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS EIRELI - ME. Objeto: Consignação para Forneci-
mento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) para 
Atender a Seção Técnica de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia 
de Mão do Hospital Do Servidor Público Municipal (HSPM). 
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 17/03/2020. Valor Contratual: 
R$ 96.330,00. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.0
0.36.03, conforme Nota de Empenho nº 0729/2020.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público 

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

Processo 6210.2020/0000558-1 - I – À vista dos ele-
mentos constantes nos autos deste processo administrativo, 
considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica 
opinando quanto a regularidade do procedimento, com funda-
mento 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. 313/2019 – SMS.G, da qual o HSPM é 
órgão participante, e a contratação da detentora FIRSTLAB 
INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA., CNPJ: 05.852.138/0001-32, para forne-
cimento de 3.600 unidades coletor universal, plástico, esteril, 
descartável, capacidade aproximada 80ml, valor unitário R$ 
0,24 e valor total R$ 864,00. Prazo de Realização da Despesa: 
10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os pre-
ços 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 932/2020.

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 

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

Processo 6210.2020/0000865-3 I – À vista dos elemen-
tos constantes nos autos deste processo administrativo, e con-
siderando 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 ele-
trônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação 
da empresa ASSISTHERM ASSISTENCIA TÉRMICA LTDA, CNPJ nº 
58.291.725/0001-66, que fornecerá 01 peça de válvula redutora 
de pressão para vapor auto-operada modelo 25p 1” (polegada) 
redução de 4.0 kilos para 1.8 kilos ação direta, valor unitário 
R$ 9.890,00. Valor total da contratação: R$ 9.890,00. Prazo de 
Realização da Despesa: 10 dias 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 911/2020.

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: 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 
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