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cipal nº. 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta (dispensa 
de licitação) com a empresa PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
21.297.758/0001-03, para aquisição, em caráter de emergência, 
de 27.000 comprimidos de azitromicina 500 mg (item 01), no 
valor unitário de R$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos) 
e no valor total de R$ 70.740,00 (setenta mil e setecentos e 
quarenta reais), onerando a despesa a dotação orçamentária 
nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, emitindo a Nota de 
Reserva nº 1843/2020.

II – Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da 
empresa no valor correspondente, assim como o cancelamento 
do saldo não utilizado.

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 6410.2020/0005244-7.
Dispensa de Licitação para contratação emergencial.
Contratada: LOSAN CONTEINERES LTDA, inscrita no CNPJ 

nº 05.547.568/0001-40.
Interessado: Serviço Funerário do Município de São Paulo 

– SFMSP.
Objeto: Contratação de empresa para locação IMEDIATA de 

08 (oito) 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 desconta-
minação química, vaporização e passivação do container usado 
pela empresa credenciada no INMETRO, na forma e condições 
estipuladas.I- À vista do contido no presente, considerando 
as manifestações da Secretaria Municipal de Subprefeituras 
(028421386), do Divisão de Aprovação e Finanças (028422167), 
bem como da Assessoria Jurídica (028514909), que adoto 
como razão de decidir, em face do interesse público envolvido, 
fundamentada nos Decretos Municipais nº 59.283/2020, nº 
59.292/2020 e nº 64.879/2020, Lei Federal nº 13.979/2020, 
consoante o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93 e respeitadas as disposições contidas na Lei Muni-
cipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
44.279/03, AUTORIZO a contratação direta em caráter emer-
gencial da empresa LOSAN CONTEINERES LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 05.547.568/0001-40, para locação IMEDIATA de 08 
(oito) 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 con-
ter laudo técnico referente à limpeza e descontaminação quími-
ca, vaporização e passivação do container usado pela empresa 
credenciada no INMETRO, na forma e condições estipuladas, 
considerando que a empresa apresentou proposta no valor de 
R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).II– Ato 
contínuo, AUTORIZO o empenhamento dos recursos orçamen-
tários ao atendimento das despesas, onerando e respeitando 
a Dotação Orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.503.3.3.90.3
9.00.06, conforme Nota de Reserva nº 375/2020 (028509230).
III– Fica designado a Unidade Gestora do contrato o Divisão de 
Aprovação e Fiscalização.IV - Encaminhe-se à Divisão Técnica 
de Contabilidade para emissão de nota de empenho e demais 
providências cabíveis. A seguir, prossigam os autos à Divisão 
Administrativa para lavratura do Termo Contratual, conforme 
Minuta que ora APROVO. Fica a assinatura do contrato condi-
cionada a apresentação pela contratada, de toda a documenta-
ção legalmente exigível, devidamente atualizada.

 6410.2019/0004518-0
Ordem de Execução de Serviços 02/SFMSP/2019
LICITAÇÃO: Inexigível nos termos do disposto no arti-

go 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666 de junho de 1993, 
atualizada pelas Leis nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e 
nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS

OBJETO: Prestação dos serviços de sustentação e ma-
nutenção do sistema PRONIM AR – ADMINISTRAÇÃO DE 
RECEITAS de controle de concessões, com armazenamen-
to em Nuvem, pelo período de 12 (doze) meses.

Assunto: Prorrogação do prazo de vigência da Ordem 
de Execução de Serviços-

I - À vista do contido no presente processo, em especial a 
manifestação a Divisão Administrativa (028349725), da Seção 
Técnica de Contabilidade (025663358) e da Assessoria Jurídica 
desta Autarquia (028446160), que adoto como razão de decidir, 
bem como fundamentada pelo artigo 57, inciso II, da Lei Fede-
ral nº 8.666/1993, AUTORIZO a prorrogação contratual por mais 
12 (doze) meses, a partir de 10 de maio de 2020, da Ordem de 
Execução nº 02/SFMSP/2019, firmado entre o Serviço Funerário 
do Município de São Paulo – SFMSP e a empresa a GOVERNAN-
ÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.165.960/0001-01, que trata do mesmo ob-
jeto, ou seja, prestação de Prestação dos serviços de sustenta-
ção e manutenção do sistema PRONIM AR – ADMINISTRAÇÃO 
DE RECEITAS de controle de concessões, com armazenamento 
em Nuvem. II – AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho cor-
respondente para atender as despesas onerando e respeitando 
n.° 362/2020 (028301032) para fazer frente a despesas com 
Prorrogação Contratual da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS, por um período de 12 
meses, onerando a dotação nº 04.10.15.126.3024.2.171.3.3.
90.40.00.06, no importe de R$ 77.700,00 (setenta e sete mil 
e setecentos reais), devendo a importância de R$ 43.430,00 
onerar a respectiva dotação no exercício vindouro, observando 
o princípio da anualidade.III – Encaminhe-se à Seção Técnica 
de Contabilidade para emissão das Notas de Empenho. Após, à 
Divisão Administrativa para lavratura do Termo Aditivo, condi-
cionada sua assinatura à apresentação pela contratada, de toda 
documentação legalmente exigível devidamente atualizada.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI N.º 8310.2018/0000977-9.
1 - DESPACHO
À vista dos elementos constantes do processo, em especial 

a deliberação da Comissão Permanente de Licitação, Direto-
ria Administrativa e Financeira, Diretoria de Planejamento e 
Desenvolvimento e Assessoria Jurídica desta Autoridade, as 
quais acolho como razões de decidir, no uso da competência 
que me foi atribuída pela Lei nº 13.478/02 e Portaria nº 003/
AMLURB-PRE/2017, com fulcro nas Leis nº 8.666/93, 10.520/02 
e Decreto nº 44.279/03, I – HOMOLOGO a licitação efetivada 
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 02/AMLURB/2020, cujo 
escopo é a Contratação de empresa para fornecimento de 05 
(cinco) Balanças Rodoviárias Eletrônicas novas, com células 
de carga totalmente digitais, com capacidade mínima de 40 
(quarenta) toneladas, compreendendo a estrutura de compati-
bilidade com o sistema SISCOR, projeto executivo estrutural, a 
montagem e a instalação dos equipamentos, bem como treina-
mento de pessoal para utilização das mesmas, visando atender 
as necessidades da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 
(AMLURB), conforme especificações constantes do Termo de Re-
ferência que integra este Edital como ANEXO I, sendo adjudica-
da à empresa MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA (LIDER BALANÇAS), 
CNPJ 46.686.119/0001-60, pelo valor total de R$ 730.000,00 
(setecentos e trinta mil reais).

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, nº 1398/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 143/2020 – Processo nº 

6110.2020/0003162-7 
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE FIXA-
ÇÃO AO TETO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, LIGAÇÃO, TREI-
NAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DURANTE A 
GARANTIA, POR EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PARA 
O HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES – CARMEM 
PRUDENTE. A abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 09h00 do dia 13 de Maio de 2020, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de 
Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, nº 1398/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 144/2020 – Processo nº 

6110.2020/0000211-2 
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECI-
MENTO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMO-
DERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS COM CAPACIDADE 
DE 120LITROS, 340 LITROS E 500 LITROS, INCLUINDO 
LIGAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO 
OPERACIONAL PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS VINCU-
LADOS A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. A 
abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a 
partir das 09h00 do dia 13 de Maio de 2020, pelo endereço 
www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da 
Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, nº 1398/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0006531-9
I – À vista dos elementos constantes no presen-

te processo administrativo, com fundamento na Lei Federal 
nº8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal 
nº10.520/02, bem como na Lei Municipal nº13.278/02, no 
artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal nº13.271/02, alterada 
pela Lei Municipal nº14.669/08, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº50.478/09 e competência delegada pela Por-
taria 117/2018-AHM.G, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica 
nº184/2020, à empresa GUILHERME DE JESUS DA SILVA (DF 
GRÁFICA E ETIQUETAS), pessoa jurídica de direito privado, devi-
damente inscrita no CNPJ/MF sob nº35.304.406/0001-42; para 
o Item 01: ETIQUETA ADESIVA 1 COLUNA (75,0MM X 25,0MM) 
(Qtd. 486.000 unidades), no valor unitário de R$0,0185 e no 
valor total de R$8.991,00 (oito mil novecentos e noventa e um 
reais); perfazendo um total de aquisições para o Item 01 no 
valor total de R$8.991,00(oito mil, novecentos e noventa e um 
reais), tendo em vista o critério de menor preço, com a regular 
habilitação da empresa para o certame e atendendo às dispo-
sições em descritivo; sendo que as despesas onerará a dotação 
orçamentária nº01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 F02, 
sendo emitida a Nota de Reserva nº1519/2020.

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2019/0014041-6
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento na Lei Federal nº8.666/93 
e alterações, na Lei Federal nº10.520/02, na Lei Muni-
cipal nº13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº44.279/03 e alterações, no artigo 12, inciso XIII, da Lei Mu-
nicipal nº13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº14.669/08 
e regulamentada pelo Decreto Municipal nº50.478/09 e dada 
a competência delegada pela Portaria nº117/2018, em virtude 
do procedimento ter observado todas as premissas legais, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº024/2020, 
na qual objetiva a aquisição, através do Sistema de Registro 
de Preços (SRP – ATA), de 11.520 unidades de seringa hipo-
dérmica descartável 60ml – Bico Cateter Central (Item 01); 
1.200 unidades de sonda enteral adulto 08 (Item 02); e, 2.160 
unidades de sonda enteral adulto 10 (Item 03), conforme 
Requisição de Abertura de Registro de Preço nº40090/19 e 
o Termo de Referência, o qual foi ADJUDICADO à empresa 
VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF 
sob nº24.562.614/0001-25, o Item 01: SERINGA HIPODÉRMICA 
DESCARTÁVEL 60 ML, no valor unitário de R$2,30 e no valor 
total de R$26.496,00(vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e 
seis reais); perfazendo, assim, um valor total do certame (Item 
01) na monta de R$26.496,00(vinte e seis mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais), prestigiando o critério menor preço.

II – DECLARO, outrossim, que o certame para os Itens 02 
e 03 foram CANCELADOS, nos termos do inciso II do artigo 49 
da Lei Complementar nº123/2006 c.c. o inciso I do artigo 15 do 
Decreto Municipal nº56.475/2015.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0006273-5
I – À vista dos elementos constantes no processo admi-

nistrativo em tela, considerando a manifestação da Gerência 
de Suprimentos, da Gerência de Orçamento e da Assessoria 
Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 4º e seguintes da Lei Federal 
nº 13.979/2020 e no artigo 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº 
59.283/2020, e com base no Decreto Municipal 50.478/09 e na 
Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Muni-

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 125/2020 – Processo nº 

6110.2020/0005821-5
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para REGISTRO DE PREÇO DE CATETER OXIGÊ-
NIO TIPO ÓCULOS INFANTIL E

ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA PARA USO 
NAS UNIDADES DA AHM.A abertura/realização da sessão 
pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 21 de 
Maio de 2020, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo 
da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal. 

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, nº 1398/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 135/2020 – Processo nº 

6110.2020/0004996-8 
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 
3 mg + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 3 mg 1 ml 
PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITLAR MUNICIPAL.A 
abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a 
partir das 09h00 do dia 13 de maio de 2020, pelo endereço 
www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da 
Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua 
Frei Caneca 1382/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0005536-4
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 pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTO-
RIZO a aquisição de 44 unidades de FRASCO DRENAGEM DE 
TÓRAX 500 ml ESTÉRIL (Item 02) e 512 unidades de FRASCO 
DRENAGEM DE TÓRAX 2.000 ml ESTÉRIL (Item 03), para uso 
nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 016/AHM/2019, da empresa BIOPACK PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ: 11.934.368/0001-43, pelo valor 
total de R$ 8.852,00 (oito mil e oitocentos e cinquenta e dois 
reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.
30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.551/2020.

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 139/2020 – Processo nº 

6110.2020/0005712-0
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO 
DE ÓXIDO NITROSO, TORNEIRA FLECHA (BI) – OXIGENIO, 
VALVULA REGULADORA P/ REDE DE AR COMPRIMIDO 
PARA UNIDADES DA A.H.MA abertura/realização da sessão 
pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 19 de 
Maio de 2020, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo 
da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal. 

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, nº 1398/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 COMUNICADO DE REABERTURA
Processo nº 6110.2019/0007614-9 - Pregão Eletrônico 

nº 409/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZA-
DO DO ACERVO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES PERTEN-
CENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, INCLUINDO 
RECEBIMENTO, COLETA, ARQUIVAMENTO, GUARDA, DIGITALI-
ZAÇÃO, INDEXAÇÃO, DESARQUIVAMENTO E REARQUIVAMEN-
TO PARA CONSULTA E TRANSFERÊNCIA.

Ficam informadas as empresas participantes do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 409/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE 
DOCUMENTOS DAS UNIDADES PERTENCENTES À AUTAR-
QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, INCLUINDO RECEBIMENTO, 
COLETA, ARQUIVAMENTO, GUARDA, DIGITALIZAÇÃO, INDE-
XAÇÃO, DESARQUIVAMENTO E REARQUIVAMENTO PARA 
CONSULTA E TRANSFERÊNCIA , com Abertura realizada em 
14/01/2020 às 09h00, publicado no DOC do dia 21/12/2019 
pág. 152, tendo em vista pedidos de Impugnação e questiona-
mentos, a sessão foi suspensa. Fica marcada a REABERTURA 
da sessão para o dia 18/05/2020 às 09h00 para retomada das 
negociações no site www.comprasnet.gov.br.

SOLICITO A TODAS AS LICITANTES QUE PERMANEÇAM 
LOGADAS NO DIA E HORÁRIO MARCADO PARA RETOMA-
DA DAS NEGOCIAÇÕES.

Com Retirada de Novo Edital.

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 149/2020 – Processo nº 

6110.2020/0000300-3 
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para REGISTRO DE PREÇO PARA O
FORNECIMENTO DE BIPAP COM MONITOR, INCLUINDO 

LIGAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO 
OPERACIONAL PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS VINCU-
LADOS A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. A 
abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a 
partir das 09h00 do dia 15 de Maio de 2020, pelo endereço 
www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da 
Autarquia Hospitalar Municipal.

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0004942-9
I - À vista dos elementos constantes no presente pro-

cesso administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei 
Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal 
n.º 44.279/03 e alterações, no artigo 12, inciso XIII, da Lei 
Municipal 13.271/02 alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 
e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e pela 
competência delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G e, 
em virtude do procedimento ter observado todas as premis-
sas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n.º 
110/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 
70% 100ML PARA UNIDADES DA A.H.M., sendo ADJUDICADO 
o Item 01 (75%): 217.935 ALMOTOLIAS DE ÁLCOOL ETÍLICO 
70% 100 ml, no valor unitário de R$ 1,39 (um real e trinta e 
nove centavos) e no valor total de R$ 302.929,65 (trezentos 
e dois mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco 
centavos), à empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 12.927.876/0001-67; e o Item 02 (25%): 
72.645 ALMOTOLIAS DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100 ml, no 
valor unitário de R$ 1,528 (um real, quinhentos e vinte oito 
milésimos de real) e no valor total de R$ 111.001,56 (cento 
e onze mil um reais e cinquenta e seis centavos)?, à empresa 
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI – 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 08.211.767/0001-71, tendo em vista o critério 
de menor preço, estando as empresas regularmente habilitadas 
para o certame e atendendo as demais disposições, onerando a 
dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0
0 – Nota de Reserva nº 1.415/2020.

II – AUTORIZO a emissão da Nota de Reserva e da Nota de 
Empenho em favor das empresas, bem como o cancelamento 
de saldo não utilizado.

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0002917-7
I - À vista dos elementos constantes no presente pro-

cesso administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei 
Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal 
n.º 44.279/03 e alterações, no artigo 12, inciso XIII, da Lei 
Municipal 13.271/02 alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 
e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e pela 
competência delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, e em 
virtude do procedimento ter observado todas as premissas le-
gais, homologo o resultado da Cotação Eletrônica nº 171/2020 
à empresa CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRÚRGICOS, inscrita sob CNPJ/ME sob o nº 61.418.042/0001-
31, para aquisição de 30 (trinta) “Sondas Nelaton Descartáveis” 
de calibre nº 12 (item 1), estéreis, descartáveis, confeccionadas 
em borracha natural ou 100% silicone, de formato cilíndrico, 
reta, extremidade proximal (ponta) arredondada, atraumática e 
com orifício central de 35 a 45 cm de comprimento onerando a 
dotação orçamentária nº nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30
.00, conforme Nota de Reserva nº 1384/2020 (doc. 027499344).

II- Declaro FRACASSADO o item 02.
III- Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da 

empresa, assim como o cancelamento do saldo não utilizado.

 RETIRRATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2019/0013047-0
I - À vista dos elementos constantes no processo admi-

nistrativo em tela, em especial a manifestação da Assessoria 
Jurídica, que acolho, AUTORIZO com fundamento na compe-
tência atribuída pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela 
Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Muni-
cipal 50.478/2009 e pela competência delegada na Portaria nº 
117/2018 – AHM.G, a RERRATIFICAÇÃO, do Despacho Homo-
logatório, publicado no DOC edição de 18/04/2020, página 91, 
nos seguintes termos:

Onde se Lê:
“(...) BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 21.551.379/0008-55 (...)”.

Leia-se:
“(...) BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 21.551.379/0008-74 (...)”.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 228/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0001741-1 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 30/04/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com en-
cerramento no dia 04/05/2020, às 15h00min, para a aquisição 
de BETAMETASONA VALERATO 1 mg/g 30 g POMADA , para 
as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á 
através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.com-
prasnet.gov.br.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 229/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0006141-0 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 30/04/2020, a partir 
das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério 
de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/
EPP, com encerramento no dia 04/05/2020, às 15h00min, para 
a aquisição de BROMOCRIPTINA 2,5 mg, ÁCIDO VALPRÓICO 
250 mg e PERMETRINA 10 mg/ml 60 ml , para as unidades 
pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á 
através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.com-
prasnet.gov.br.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 230/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0001052-2 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 30/04/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, 
com encerramento no dia 04/05/2020, às 15h00min, para a 
aquisição de BROMOPRIDA 4 mg/ml 20 ml SOLUÇÃO ORAL 
e PENTOXIFILINA 20 mg/ml 5 ml, para as unidades perten-
centes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á 
através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.com-
prasnet.gov.br.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 231/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0003895-8 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 30/04/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO e PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encerramento 
no dia 04/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de CA-
TETER INTRAVENOSO AGULHADO COM DISPOSITIVO Nº 
14 G , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar 
Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á 
através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.com-
prasnet.gov.br.
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