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Silva, a partir de 07/04/2021, correspondendo ao acréscimo 
de 4,91% (quatro virgula noventa e um por cento) do valor 
mensal atual do contratado, cujo valor é de R$ 20.417,25 (vinte 
mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), 
conforme Nota de Reserva nº 23.138/2021, onerando a dotação 
orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 – F-00, 
perfazendo o valor do acréscimo para o período o montante 
de R$ 57.168,30 (cinquenta e sete mil cento e sessenta e oito 
reais e trinta centavos), para o período de de 07/04/2021 à 
30/06/2021.

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
Processo SEI nº 6410.2021/0002412-7 – Pregão Ele-

trônico 07/SFMSP/2021. Resumo do Termo de Contrato nº 23/
SFMSP/2021 OBJETO: Aquisição de invólucro para manejo de 
corpos, para uso do SFMSP. CONTRATADA: INVOL AMBIENTAL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME CNPJ 08.969.244/0001-99. 
Vigência: 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DATA DA 
ASSINATURA: 30/03/2021. VALOR: R$ 609.600,00.

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SEI 6410.2019/0016748-0 – Pregão Eletrôni-

co 07/SFMSP/2020 – Termo de Aditamento 01 à Ata de Registro 
de Preços 06/SFMSP/2020. OBJETO: Registro de Preços para 
a aquisição de material de construção – Lote 2. DETENTO-
RA: DAVOP COMERCIAL EIRELI – CNPJ 04.463.413/0001-63. 
Prorrogação do prazo de vigência. Fica prorrogado o prazo de 
vigência da Ata de Registro de Preços, por mais 12 (doze) meses 
a iniciar em 01/04/2021 e a terminar em 31/03/2022. DATA DA 
ASSINATURA: 26/03/2021. VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA 
DE RP: R$ 109.501,20.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
Processo SEI 6410.2021/0002485-2. Pregão Eletrônico 

33/SFMSP/2019 Ata de Registro de Preços n° 03/SFMSP/2020 
- Termo de Contrato nº 18/SFMSP/2021. Extrato do Termo de 
Contrato. OBJETO: Aquisição de urnas funerárias – Lotes 03, 
08, 09, 12 e 14. CONTRATADA: RAFER INDÚSTRIA COMÉRCIO 
DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI CNPJ 08.106.834/0001-98. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DATA DA 
ASSINATURA: 23/03/2021. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 
3.131.935,00.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
Processo SEI 6410.2021/0003031-3 – Pregão Eletrônico 

33/SFMSP/2019 – Ata de Registro de Preços 01/SFMSP/2020. 
Termo de Contrato 19/SFMSP/2021. Extrato do Termo de Con-
trato. OBJETO: Aquisição de urnas funerárias Lotes 07 e 10. 
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA – CNPJ 
51.049.401/0001-77. Vigência: 06 (seis) meses, a partir da as-
sinatura. DATA DA ASSINATURA: 25/03/2021. VALOR TOTAL 
ESTIMADO: R$ 4.149.400,00.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO EMER-
GENCIAL

Processo SEI 6410.2021/0003458-0 Resumo do Termo 
Contrato Emergencial 16/SFMSP/2021. OBJETO: Contratação 
emergencial, pelo período de até 180 dias, de empresa para 
locação de 06 (seis) miniescavadeiras com operador e combus-
tível. EMPRESA: ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95. VIGÊNCIA: 
até 180 (cento e oitenta) dias, contados de 20/03/2021. DATA 
DA ASSINATURA 19/03/2021. VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 
1.029.196,80.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO EMER-
GENCIAL

Processo SEI 6410.2021/0003416-5 Resumo do Termo 
Contrato Emergencial 17/SFMSP/2021. OBJETO: Contrata-
ção emergencial, pelo período de até 60 dias, de empresa 
para locação de Torres de Iluminação. EMPRESA: ERA-TÉC-
NICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 
nº 65.035.222/0001-95. VIGÊNCIA: até 60 (sessenta) dias, 
contados de 22/03/2021. DATA DA ASSINATURA 19/03/2021. 
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 207.663,02.

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

comunica aos interessados que se acha aberta a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/SFMSP/2021 
- Oferta de Compras nº 801080801002021OC00024 - Processo 
nº 6410.2021/0002662-6 promovido para a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, PARA USO DO SERVIÇO 
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. A abertura será 
procedida no dia 19/04/2021 às 10h30, a ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratação no endereço 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital e 
seus anexos estão disponíveis, na íntegra, pelos sites http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.bec.fazenda.
sp.gov.br ou poderão ser adquiridos pelas interessadas no 
horário das 9h00 às 16h00, até o último dia útil que anteceder 
a abertura, mediante a entrega no ato de 01 (um) CD-RW 
“virgem” de 700MB, ou mediante recolhimento junto à rede 
bancária credenciada, a importância correspondente a R$ 0,20 
(vinte centavos), por folha, através de Guia de Arrecadação na 
Divisão Administrativa – Rua da Consolação, 247 – 5º andar – 
Centro – São Paulo/SP. Informações no telefone 011-3396-3803.

 Processo Eletrônico nº 6410.2021/0004005-0 Dis-
pensa de Licitação para contratação emergencial Con-
tratada: Locsan Contêineres Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 
05.547.568/0001-40.Interessado: Serviço Funerário do Muni-
cípio de São Paulo – SFMSP. Objeto: Locação IMEDIATA de 02 
(dois) contêineres metálicos refrigerados de 40 (quarenta) pés 
medindo aproximadamente 12,20m x 2,45m x 2,60m em boas 
condições de uso para armazenamento de corpos devendo 
conter laudo técnico referente à limpeza e descontaminação 
química, vaporização e passivação do container usado pela 
empresa credenciada no INMETRO.DESPACHO - I - À vista do 
contido no presente, considerando as manifestações e ciência 
da área requisitante Núcleo Emergencial para o COVID-19 
(041794121 041794937), da Seção Técnica de Contabilidade 
(041955525) e da Assessoria Jurídica (041976482) que adoto 
como razão de decidir, em face do interesse público envolvido, 
fundamentada no art. 7º Decreto Municipal nº 59.372/2020, 
artigo 2º, inciso II do Decreto Municipal nº 59.283/2020, Lei 
Federal nº 13.979/2020 e artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, 
AUTORIZO a contratação direta em caráter emergencial da 
empresa Locsan Contêineres Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 
05.547.568/0001-40, para a locação IMEDIATA de 02 (dois) 
contêineres metálicos refrigerados, por prazo determinado de 
120 (cento e vinte) dias e o período de locação dos contêineres 
será de 90 (noventa) dias, considerando a empresa que apre-
sentou a melhor proposta no valor total global de R$ 21.260,00 
(vinte e um mil duzentos e sessenta reais). II - Há reserva 
dos recursos orçamentários (041955525) Nota de reserva n.° 
432/2021 (041955421) para fazer frente a despesas com lo-
cação em caráter emergencial de 2 containers, por um período 
de 90 dias, onerando a dotação nº 04.10.15.452.3011.8.856.3
.3.90.39.00.06, no importe de R$ 21.259,98 (vinte e um mil e 
duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos). 
III - Encaminha-se o processo para à Seção Técnica de Contabi-
lidade, para a emissão da respectiva Nota de Empenho. Após, à 
Divisão Administrativa para lavratura do Termo Contratual, con-
forme Minuta (041951756) que ora aprovo. Fica a assinatura do 
contrato condicionada a apresentação pela contratada, de toda 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MP-BIOS REPRESEN-
TAÇÃO E SERVICOS LTDA., devidamente inscrita sob CNPJ/ME 
nº 07.369.213/0001-34, em virtude da Nota de Empenho nº 
3.301/2020 com fundamento na AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR 
EXCLUSIVIDADE, PARA O CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO DA 
MARCA BAUMER MODELO F-450-2 e F-500-2, PERTENCENTE 
AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. ALÍPIO CORREA NETTO E 
MATERNIDADE MÁRIO DEGNI, diante do atraso reportado para 
a entrega dos produtos referentes às Ordens de Fornecimento 
nº 7412 – HMACN e 7674 – HMMD, em 7 (sete) e 10 (dez) dias, 
respectivamente, visto que a empresa está sujeita às penalida-
des da Nota de Empenho, especificamente aquela designada 
no item nº 2.2, consistente em multa de 0,5% (meio por cento) 
para cada dia de atraso na entrega dos produtos, nos termos do 
art. 86 da Lei nº 8.666/1993.

II - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0027430-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 PROCESSO: 6110.2020/0028203-4
(Processo: 6110.2020/0024384-5)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa VITORIA LICITAÇÕES 
E COMÉRCIO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 24.005.322/0001-91, 
a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do con-
traditório previstos na Constituição Federal, haja vista que se 
encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumprimento 
do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho nº 
98989/2020, referente à Ordem de Fornecimento nº 092/2020 
e Nota Fiscal nº 234.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio por 
cento) para cada dia de atraso na entrega dos produtos, confor-
me item 2.2 da Nota de Empenho nº 98989/2020.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0028203-4, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 PROCESSO: 6110.2019/0015137-0
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/AHM/2016
(Processo: 2016-0.178.194-2)
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I - À luz dos elementos contidos em tela, em especial mani-

festação da Coordenadoria de Assistência Hospitalar, do Núcleo 
de Avaliação de Resultados e da Secretaria Executiva de Aten-
ção Hospitalar, com base na competência disposta no artigo 3º 
do Decreto Municipal nº 59.685/2020, e, diante do prazo do 
convênio regular estabelecido na Portaria nº 016/2020/SEAH/
SMS, AUTORIZO, com a convalidação de todos os atos pratica-
dos ao ADITAMENTO do Termo de Convênio nº 001/AHM/2016, 
com supedâneo no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, 
à luz do entendimento exarado pela PGM/SP no Parecer nº 
12.239, de 18 de dezembro de 2020, o qual foi celebrado com a 
entidade conveniada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-
CÓRDIA DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ/ME nº 62.779.145/0001-90, cujo objeto principal 
é a “Execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL SÃO 
LUIZ GONZAGA e no CENTRO DE SAUDE ESCOLA BARRA FUN-
DA – DR ALEXANDRE VRANJAC”, visando à formalização do 
Termo Aditivo nº 035/2021, que possui como objeto específico a 
“implantação de 10 leitos de Unidade Terapia Intensiva Adulto 
para enfrentamento à pandemia COVID.19 referente ao Módulo 
IV, pelo período de março a junho de 2021, vinculado ao Plano 
de Trabalho e Plano Orçamentário", onerando-se, para fazer 
frente a tais despesas, a dotação orçamentária nº 84.10.10.30
2.3003.2.507.3.3.50.39.00 - fonte de recurso nº 00, na Nota de 
Reserva nº 19.336/2021, sob o valor global de R$ 2.530.877,65 
(dois milhões, quinhentos e trinta mil oitocentos e setenta e 
sete reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta mil reais) para março, R$ 630.000,19 (seis-
centos e trinta mil reais e dezenove centavos) para abril, R$ 
635.438,73 (seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e 
trinta e oito reais e setenta e três centavos) e R$ 635.438,73 
(seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais 
e setenta e três centavos) para junho .

II - Considerando que o aditamento deve em regra ser 
tramitados e formalizados de forma prévia à execução das 
despesas e que a presente autorização visa evitar o prejuízo 
aos serviços em tempos de pandemia, deve constar nos autos 
a motivação da tramitação intempestiva do procedimento, sob 
pena de abertura de procedimento de averiguação preliminar. 

 PROCESSO 6110.2019/0001998-6
Extrato do Termo Aditivo nº 001/21/SMS-1/ ao Termo de 

Contrato nº 005/20. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Data de Assina-
tura: 19/03/2021. Contratada: AMG SERVIÇOS, CURSOS E CO-
MÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.774.322/0001-
90. Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA 
EM SISTEMA DE CALDEIRAS ELÉTRICAS E A GÁS, COM FOR-
NECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDIMENTO AS UNIDA-
DES SUBORDINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.. 
Objeto do Aditamento: 1.Prorrogação do Termo de Contrato 
nº 005/2020, pelo período de12 (doze) meses, a partir de 
16/03/2021. 2.Renúncia a aplicação do reajuste, em atendimen-
to ao Decreto Municipal nº 60.041/2020. 3.Alteração da titula-
ridade da parte Contratante e da Dotação Orçamentária. Valor 
total: R$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais). Nota de 
Empenho: nº 24151/21 no valor R$ 950.000,00 (novecentos e 
cinquenta mil reais), para o presetne exercício. Dotação orça-
mentária: 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00.00.

 PROCESSO 6110.2017/0003209-1
Despacho Autorizatório
I – À vista dos elementos constantes no processo ad-

ministrativo SEI nº6110.2017/0003209-1, considerando as 
manifestações do Setor de Contratos, da Coordenadoria de 
Assistência Hospitalar e da Assessoria Jurídica, as quais acolho, 
pela competência delegada na Lei Municipal nº17.433/2020, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº59.685/2020, em 
especial às atribuições previstas nos artigos 7º, III, e alíneas 
c.c. artigo 14, III e IV e artigo 52; com fundamento no artigo 
65, incisos I, alínea a e II, no § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, além do previsto na Lei Municipal nº13.278/2020, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº44.279/2003, AU-
TORIZO o ADITAMENTO ao Termo de Contrato nº108/2017 
celebrado com a empresa CAP Serviços Médicos Ltda., pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF 
sob nº14.016.550/0001-03, cujo objeto refere-se à contratação 
de empresa para prestação de serviços de transporte/remoção 
terrestre de pacientes adultos, pediátricos, lactentes e neonatal 
em ambulâncias tipo B (suporte básico) e tipo D (UTI móvel) 
com cobertura de 24 horas, para utilização nas unidades de 
saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, com gerên-
cia da Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar da SMS, a fim 
de Incluir/ACRESCER 1 (uma) Ambulância Fixa Tipo (B) 12 horas 
no perídodo diurno na Unidade Dr. Mário de Moraes Altenfelder 

 PROCESSO: 6110.2020/0020927-2
TERMO DE CONTRATO Nº 010/2019
(Processo: 6110.2018/0004187-4)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa PROLLIMPEZA - PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 04.995.603/0001-21, a fim de resguardar 
os princípios da ampla defesa e do contraditório previstos 
na Constituição Federal, haja vista que se encontra sujeita a 
aplicação de penalidade devido descumprimento das Cláusulas 
10.12.2, 11.1, 11.1.2 e 12.1.6, do termo de referência, conforme 
Atestado pelo oriundo do Hospital Municipal Dr Alexandre Zaio, 
unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal 
- Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar/SMS e pelo setor 
de contratos.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por 
cento), sobre o valor mensal do contrato, nas hipóteses de des-
cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações assumi-
das, conforme previsto na Cláusula Sétima - item 9.4 - subitem 
9.4.3 do Termo de Contrato nº 010/19.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0020927-2, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 PROCESSO: 6110.2020/0023555-9
TERMO DE CONTRATO Nº 010/2019
(Processo: 6110.2018/0004187-4)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
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, com 
base na competência delegada pela Portaria 890/2013, em 
especial pelo item IV, alínea "e", CONHEÇO da defesa prévia 
apresentada pela empresa PROLLIMPEZA - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., inscrita no 
CNPJ sob nº 04.134.416/0001-53, para no mérito NEGAR 
PROVIMENTO, uma vez que as alegações não foram capazes 
de afastar a incidência de penalidade em face das condutas 
apontadas, e consequentemente APLICO a PENA DE MULTA de 
10% (dez por cento) sobre o valor mensal do Termo de Contrato 
nº 010/2019, pelo constatado cumprimento irregular das obri-
gações contratuais, conforme atestado de medição de serviço 
oriundo do Hospital Municipal Prof. Dr. Alexandre Zaio, que con-
siderou NÃO A CONTENTO os serviços prestados no período de 
01/09/2020 a 30/09/2020. A penalidade aplicada está prevista 
na Cláusula Sétima – Penalidades – Item 7.4, subitem 7.4.3 do 
Termo de Contrato nº 010/2019, 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 6110.2020/0023555-9, 
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.

 PROCESSO: 6110.2021/0000350-1
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 311/2020
(Processo: 6110.2020/0004997-6)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Tendo em vista a competência delegada pela Portaria 

nº 890/2013/SMS, item IV, alínea "e", expeço a presente No-
tificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, à empresa ROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA, inscrita sob CNPJ/ME nº 81.706.251/0001-
98, referente à aquisição celebrada pela Nota de Empenho nº 
2110/20 e Ordem de Fornecimento nº 20604/20-2 para entrega 
de ERITROMICINA, em decorrência do atraso reportado na en-
trega dos produtos referentes à série "CO", da referida Ordem 
de Fornecimento, no total de 24 (vinte e quatro) dias, razão pela 
qual a empresa está sujeita à penalidade do item 1, alínea "a", 
da Nota de Empenho, em 10% do valor da parcela entregue 
com atraso, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/1993.

II - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2021/0000350-1 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 PROCESSO: 6110.2021/0000619-5
(Processo: 6110.2020/0010380-6)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o presen-

te processo administrativo 6110.2021/0000619-5, em especial a 
manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de 
decidir, e, com base na competência pela Portaria 890/2013, em 
especial pelo item IV, alínea "e", APLICO à empresa TECNIMED 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 07.514.758/0001-97, 
a PENA DE MULTA de 15% (quinze por cento), pelo atraso 
superior a 20 (vinte) dias na entrega da Nota Fiscal dos Pro-
dutos adquiridos através da Ata de Registro de Preços nº 047/
AHM/2020, visto que a Nota Fiscal nº 250054, foi entregue com 
29 (vinte e nove) dias, após o prazo permitido pelo instrumento 
e 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 6110.2021/0000619-5 
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 nº 
59.160/2019, sob pena de não conhecimento.

 PROCESSO: 6110.2020/0027430-9
(Processo: 6110.2020/0022781-5)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Tendo em vista a competência delegada por meio da 

Portaria nº 890/2013-SMS.G, item IV, alínea "e", expeço a 
presente Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no 

dias úteis, à empresa ORTOSÍNTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 
nº 48.240.709/0001-90, pois se encontra sujeita à aplicação de 
penalidade pelo atraso superior a 150 (cento e cinquenta) dias 
na entrega do produto adquirido por meio do acionamento da 
Ata de Registro de Preços nº 021/2020, ordem de fornecimento 
nº 008/2020, nota fiscal nº 236.521, nota de empenho nº 
27.559/2020, portanto, passível de sofrer a penalidade prevista 
na cláusula 8.1.4 da referida Ata, nos termos do artigo 86 da 
Lei 8.666/93.

II - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a 
referência, Processo Administrativo nº 6110.2020/0015505-9, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 PROCESSO: 6110.2020/0029377-0
TERMO DE CONTRATO Nº 130/2019
(Processo: 6110.2019/0005463-3)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa BONE SURGICAL 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
04.995.603/0001-21, a fim de resguardar os princípios da am-
pla defesa e do contraditório previstos na Constituição Federal, 
haja vista que se encontra sujeita a aplicação de penalidade de-
vido descumprimento da Cláusula Sétima - item 7.2.3, confor-
me Atestado pelo oriundo do Hospital Municipal Dr Alípio Cor-
rea Netto, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar 
Municipal - Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar/SMS.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 15% (quinze por 
cento), na hipótese de atraso superior a 20 (vinte) dias, confor-
me previsto na Cláusula Sétima - item 7.2 - subitens 7.2.3 e 
7.2.5 do Termo de Contrato nº 130/2019.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0029377-0, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 PROCESSO: 6110.2020/0015497-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/AHM/2020
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa ORTOSINTESE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 48.240.709/0001-
90, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do 
contraditório previstos na Constituição Federal, haja vista que 
se encontra sujeita a aplicação de penalidade devido des-
cumprimento dos prazos estabelecidos na da Cláusula Quinta 
- subitens 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.3 do Termo de Referência, 
conforme manifestação do Núcleo de Engenharia Clínica - Se-
cretaria Municipal de Saúde.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 15% (quinze 
por cento), sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução 
parcial, no cometimento de qualquer outra irregularidade no 
cumprimento da obrigação, ou nas hipóteses de atrasos supe-
riores a 20 (vinte) dias, conforme previsto na Cláusula Oitava 
- item 8.1 - subitem 8.1.4 da Ata de Registro de Preços nº 021/
AHM/2020.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0015497-4, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 PROCESSO: 6110.2020/0027978-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2019
(Processo: 6110.2019/0011113-0)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa CONKAST EQUIPA-
MENTOS TECNOLÓGICOS LTDA., pessoa juridica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ 06.127.890/0001-83, 
a fim de resguardar os princípios da ampla defesa e do con-
traditório previstos na Constituição Federal, haja vista que se 
encontra sujeita a aplicação de penalidade devido ao atraso de 
7 (sete) dias úteis, conforme Atestado pelo oriundo do Hospital 
Municipal Dr Alípio Correa Netto, unidade de saúde pertencente 
à Autarquia Hospitalar Municipal - Secretaria Executiva de 
Atenção Hospitalar/SMS.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou 
descumprimento da avença contratual, estando a empresa 
sujeita a aplicação da penalidade de multa de 0,5% (meio por 
cento), para cada dia de atraso na entrega dos produtos, com-
putada sobre o valor da parcela entregue fora do prazo estipu-
lado, conforme previsto na Cláusula Oitava - item 8.1 - subitem 
8.1.2 do Ata de Registro de Preços nº 211/2019.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar 
a referência Processo Administrativo nº 6110.2020/0027978-5, 
efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@
prefeitura.sp.gov.br.

 PROCESSO: 6110.2020/0004979-8
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020
(Processo: 6110.2019/0010570-0)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I – À luz dos elementos contidos no presente processo 

administrativo SEI nº 6110.2020/0004979-8, em especial a ma-
nifestação do Senhor Pregoeiro e da Assessoria Jurídica, a qual 
adoto como razão de decidir, com fundamento na competência 
delegada pela Portaria nº 890/2013 – SMS.G, em especial pelo 
item IV, alínea "e", APLICO à empresa MARILANA STEFANINI 
MESSA 30003195813 / ALLEGRO SOLUCOES, inscrita no CNPJ 
sob nº – 35.823.115.0001/60, a PENA DE MULTA de 10% (dez 
por cento), pela não entrega dos materiais oriundos da ordem 
de fornecimento 3006/20-1-CO, conforme Atestado pelo Almo-
xarifado Central, unidade de saúde pertencente à Autarquia 
Hospitalar Municipal - Secretaria Executiva de Atenção Hospi-
talar/SMS e 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 6110.2020/0004979-8 
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 nº 
59.160/2019, sob pena de não conhecimento.
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