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 PROCESSO: 6018.2021/0001674-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 505/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos 
da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, 
AUTORIZO a aquisição de:

a) 06 caixas contendo 100 unidades de AGULHAS PARA 
CANETA, APLICADOR INSULINA 8MM X 0, 25 MM, por meio 
da Ata de Registro de Preços nº 124/2020-SMS-G, cuja de-
tentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A.  , CNPJ nº 
48.791.685/0001-68, pelo valor total de R$ 373,80 (trezentos 
e setenta e três reais e oitenta centavos), onerando a dotação 
nº 84.10.10.302.3003.4107.3390.9100.00, por meio da Nota de 
Reserva nº 23.900/2021;

b) 12 frascos de INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, FRASCO 
3 ML (LANTUS-CARPULE), por meio da Ata de Registro de 
Preços nº 363/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CM 
HOSPITALAR SA  , CNPJ nº 12.420.164/0003-19, pelo valor total 
de R$ 446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta 
centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.3
390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.893/2021; e

c) 15 frascos de INSULINA LISPRO, 100 UI/ML, FRASCO 3 
ML (HUMALOG-REFIL), por meio da Ata de Registro de Preços 
nº 505/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa INTERLAB 
FARMACEUTICA LTDA   , CNPJ nº 43.295.831/0001-40, pelo valor 
total de R$ 367,20 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte 
centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.339
0.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.893/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Or-
dem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) 
constante na Ata de Registro de Preços.

 PROCESSO: 6018.2021/0001674-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos 
da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, 
AUTORIZO a aquisição de:

a) 06 caixas contendo 100 unidades de AGULHAS PARA 
CANETA, APLICADOR INSULINA 8MM X 0, 25 MM, por meio 
da Ata de Registro de Preços nº 124/2020-SMS-G, cuja de-
tentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A.  , CNPJ nº 
48.791.685/0001-68, pelo valor total de R$ 373,80 (trezentos 
e setenta e três reais e oitenta centavos), onerando a dotação 
nº 84.10.10.302.3003.4107.3390.9100.00, por meio da Nota de 
Reserva nº 23.900/2021;

b) 12 frascos de INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, FRASCO 
3 ML (LANTUS-CARPULE), por meio da Ata de Registro de 
Preços nº 363/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CM 
HOSPITALAR SA  , CNPJ nº 12.420.164/0003-19, pelo valor total 
de R$ 446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta 
centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.3
390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.893/2021; e

c) 15 frascos de INSULINA LISPRO, 100 UI/ML, FRASCO 3 
ML (HUMALOG-REFIL), por meio da Ata de Registro de Preços 
nº 505/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa INTERLAB 
FARMACEUTICA LTDA   , CNPJ nº 43.295.831/0001-40, pelo valor 
total de R$ 367,20 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte 
centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.339
0.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.893/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Or-
dem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) 
constante na Ata de Registro de Preços.

 PROCESSO: 6018.2021/0007396-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos 
da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, 
AUTORIZO a aquisição de:

a) 22 frascos de TIRA REAGENTE, GLICEMIA CAPILAR, 
FRASCO COM 50 (ACCU-CHECK PERFORMA), por meio da 
Ata de Registro de Preços nº 124/2020-SMS-G, cuja deten-
tora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A. , CNPJ nº 
48.791.685/0001-68, pelo valor total de R$ 2.310,00 (dois 
mil trezentos e dez reais), onerando a dotação nº 84.10.10.3
02.3003.4107.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 
24.068/2021; e

b) 18 frascos de INSULINA ASPART 100 UI/ML, FRASCO 10 
ML (NOVORAPID), por meio da Ata de Registro de Preços nº 
171/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa NOVO NORDISK 
FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 82.277.955/0007-
40, pelo valor total de R$ 1.353,96 (um mil trezentos e cinquen-
ta e três reais e noventa e seis centavos), onerando a dotação 
nº 84.10.10.303.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de 
Reserva nº 24.070/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Or-
dem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) 
constante na Ata de Registro de Preços.

 PROCESSO: 6018.2021/0007396-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos 
da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, 
AUTORIZO a aquisição de:

a) 22 frascos de TIRA REAGENTE, GLICEMIA CAPILAR, 
FRASCO COM 50 (ACCU-CHECK PERFORMA), por meio da 
Ata de Registro de Preços nº 124/2020-SMS-G, cuja deten-
tora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A. , CNPJ nº 
48.791.685/0001-68, pelo valor total de R$ 2.310,00 (dois 
mil trezentos e dez reais), onerando a dotação nº 84.10.10.3
02.3003.4107.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 
24.068/2021; e

b) 18 frascos de INSULINA ASPART 100 UI/ML, FRASCO 10 
ML (NOVORAPID), por meio da Ata de Registro de Preços nº 
171/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa NOVO NORDISK 
FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 82.277.955/0007-
40, pelo valor total de R$ 1.353,96 (um mil trezentos e cinquen-
ta e três reais e noventa e seis centavos), onerando a dotação 
nº 84.10.10.303.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de 
Reserva nº 24.070/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Or-
dem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) 
constante na Ata de Registro de Preços.

 PROCESSO: 6018.2021/0020399-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico 

nº 6018.2021/0020399-3, pela competência a mim delegada 
através da Portaria nº. 727/2018-SMS.G, com fundamento no 

 TERMO ADITIVO Nº 03 AO DE CONTRATO 
GCM Nº 06/2018.

PROCESSO Nº: 6067.2017/0000255-6
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/CONTROLADO-

RIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATADA: FORTHUNITY SCALO EIRELI – CNPJ nº 

14.956.610/0001-78.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especiali-

zada na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação 
predial, desinsetização e desratização, com disponibilização de 
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipa-
mentos, na Controladoria Geral do Município.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo de vigên-
cia contratual - 12 (doze) meses.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, inciso II da Lei federal 
nº 8.666/93.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - até 13/04/2022
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ 14.289,04 (quatorze mil duzen-

tos e oitenta e nove reais e quatro centavos).
DOTAÇÃO Nº.: 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.
NOTA DE EMPENHO N°. 32.122/2021 e 32.113/2021.
a) Thalita Abdala Aris, Chefe de Gabinete da CONTROLA-

DORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
b) Leandro Vieira e Silva, representante legal, FORTHUNITY 

SCALO EIRELI.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
SEI N° 6021.2017/0000739-5 - PGM - Contrato nº 016/

PGM/2016. Prestação de serviços de assistência técnica e ma-
nutenção integral, preventiva e corretiva, dos portões e portas 
dos edifícios da PGM, dos Departamentos de Desapropriações 
e Fiscal, incluindo mão-de-obra especializada, todo material, 
ferramentas e equipamentos a serem utilizados na prestação 
dos serviços, com exceção dos valores referentes às peças de re-
posição, que serão pagos à contratada, por meio de reembolso. 
Contratada: A. DOMINGOS EMPREENDIMENTOS-ME.Decreto 
nº 60.041/2020 – Renegociação. Alteração Contratual, com 
redução do valor mensal do ajuste, mediante desconto da con-
tratada. I - Diante de tudo que dos autos consta, notadamente 
a deliberação da Sra. Procuradora Geral (042166270), pela 
necessidade de manutenção do contrato objeto do presente SEI, 
como determinado no Decreto Municipal 60.041/2020, a con-
cordância da empresa contratada (039989769), e, finalmente, 
no âmbito desta Coordenadoria Geral de Gestão e Moderniza-
ção da PGM, da Divisão de Compras e Contratos(042262124) 
e da Assessoria Técnica (042374925), que adoto como razões 
de decidir, no uso das competências que me foram atribuídas 
pelo artigo 19, incisos V e VI, do Decreto nº 57.263/2016 e pela 
Portaria PGM.G 24/17, relativamente ao Contrato n° 016/
PGM/2016, firmado com a empresa A. DOMINGOS EMPRE-
ENDIMENTOS – ME, inscrita no CNPJ sob n° 19.238.576/0001-
10, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica 
e manutenção integral – preventiva e corretiva, dos portões e 
portas, dos edifícios da PGM, dos Departamentos de Desapro-
priações e Fiscal, incluindo mão-de-obra especializada, todo 
material, ferramentas e equipamentos a serem utilizados na 
prestação dos serviços, com exceção dos valores referentes 
às peças de reposição, que serão pagos à contratada, por 
reembolso, AUTORIZO, com fundamento no artigo 1º da Lei 
13.278/2002, combinado com o artigo 65, inciso II e parágrafo 
primeiro da Lei Federal nº 8.666/93, por acordo das partes a al-
teração mediante a redução do valor contratual, com o descon-
to de R$231,56 sobre o valor mensal, a partir de 15/02/2021, 
data da renegociação levada a efeito (039989769) até o tér-
mino de vigência do contrato, que se dará em 24.07.2021, que 
passará a ser de R$ 6.000,00, correspondente a redução de 
3,0019% (três inteiros e dezenove décimos de milésimo por 
cento) sobre o valor do ajuste, conforme cálculos efetuados 
por SAF-DC (040011731). II – Tratando-se de redução do valor 
contratual, tem-se que as despesas com a execução do contrato 
já contam com suporte das Notas de Empenho nºs 7.732/2021 
(038359938) – principal, 7.738/2021 (038359964) – reajuste e 
7.741/2021 (038360041) – reembolso de peças, onerando, no 
presente exercício, as dotações n° 2110.02.122.3024.2.100.3.
3.90.39.00.00 (serviços) e 2110.02.122.3024.2.100.3.3.90.30.0
0.00 (peças), do orçamento vigente, cujo valor será adequado 
ao aditamento, mediante cancelamento dos saldos, que ora 
autorizo, conforme informado pela Divisão de Contabilidade 
no citado documento. III - LAVRE-SE o competente termo de 
aditamento, nos moldes da minuta anexada (042261620), que 
aprovo, na qual consta o quanto aqui autorizado, bem assim, 
determinação de que ficam mantidas inalteradas todas as 
demais condições ajustadas que não foram mencionadas neste 
despacho.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 6018.2021/0001674-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos 
da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, 
AUTORIZO a aquisição de:

a) 06 caixas contendo 100 unidades de AGULHAS PARA 
CANETA, APLICADOR INSULINA 8MM X 0, 25 MM, por meio 
da Ata de Registro de Preços nº 124/2020-SMS-G, cuja de-
tentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A.  , CNPJ nº 
48.791.685/0001-68, pelo valor total de R$ 373,80 (trezentos 
e setenta e três reais e oitenta centavos), onerando a dotação 
nº 84.10.10.302.3003.4107.3390.9100.00, por meio da Nota de 
Reserva nº 23.900/2021;

b) 12 frascos de INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, FRASCO 
3 ML (LANTUS-CARPULE), por meio da Ata de Registro de 
Preços nº 363/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CM 
HOSPITALAR SA  , CNPJ nº 12.420.164/0003-19, pelo valor total 
de R$ 446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta 
centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.3
390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.893/2021; e

c) 15 frascos de INSULINA LISPRO, 100 UI/ML, FRASCO 3 
ML (HUMALOG-REFIL), por meio da Ata de Registro de Preços 
nº 505/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa INTERLAB 
FARMACEUTICA LTDA   , CNPJ nº 43.295.831/0001-40, pelo valor 
total de R$ 367,20 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte 
centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.339
0.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.893/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Or-
dem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) 
constante na Ata de Registro de Preços.

  PROCESSO Nº 6210.2021/0003284-0
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, 
c/c os termos da Portaria 62/2021-PREF/CG de 23 de março de 
2021, uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO 
A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa NIPRO 
MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 
13.333.090/0001-84, para fornecimento de 900 peças de filtro 
dialisador capilar descartável (uso único), com superfície de 1,8 
a 2,2m³, médio fluxo, no valor unitário de R$ 37,00. Prazo de 
Realização da Despesa: 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia 
útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Forneci-
mento. O valor total da aquisição é de R$ 33.300,00 (trinta e 
três mil e trezentos reais), onerando-se a dotação 02.10.302.
3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1.752/2021.

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: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3. Nefrologia: Mary Carla Estevez Diz, RF: 843.814.5; 
Vito Bignardi Neto, RF: 590.179.1, para atuarem em conjunto 
ou individualmente na fiscalização da execução contratual

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0003097-9
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, e 
considerando a competência que me foi delegada por meio da 
Portaria 62/2021-PREF/CG de 23 de março de 2021, uma vez 
caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA 
da licitação para a contratação da empresa MARCIO DE OLI-
VEIRA CAMARGO DO NASCIMENTO 37013468878 - ME, CNPJ 
nº 30.362.989/0001-44, para fornecimento dos seguintes mate-
riais: item 01 - 70 peças de Filtro (refil) de carvão ativado para 
máquina de osmose reversa, no valor unitário de R$ 18,20, com 
valor total de R$ 1.274,00 e item 02 - 90 peças de filtro (refil) 
em polipropileno liso para máquina de osmose reversa, no valor 
unitário de R$ 11,70, com valor total de R$ 1.053,00. Prazo de 
Realização da Despesa: 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia 
útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Forneci-
mento, após a emissão da Nota de Empenho. O valor total da 
aquisição é de R$ 2.327,00, onerando-se a dotação 02.10.302
.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1747/2021.

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: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3; Mary Carla Estevez Diz, RF: 843.814.5; Vito Bignardi 
Neto, RF: 590.179.1., para atuarem em conjunto ou individual-
mente na fiscalização da execução contratual

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0003233-5
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, e 
considerando a competência que me foi delegada na Portaria 
62/2021-PREF/CG de 23 de março de 2021, uma vez carac-
terizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA da 
licitação para a contratação da empresa ROMED INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 
13.644.713/0001-30, para fornecimento de 100 peças de Co-
nector em “Y” confeccionado em material rígido, de alta resis-
tência e durabilidade, autoclavável. Medidas: 180°; 22 mm x 22 
mm x 22 mm ext sem furo no valor unitário de R$ 35,70. Prazo 
de Realização da Despesa: 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º 
dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de For-
necimento. O valor total da aquisição é de R$ 3.570,00 (três mil 
quinhentos e setenta reais), onerando-se a dotação 02.10.302.
3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1754/2021.

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: Carlos Henrique 
Lameu da Silva, RF: 84294211; Marianna Collela Aragão RF: 
8414891, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0003374-9
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, e 
considerando a competência que me foi delegada na Portaria 
62/2021-PREF/CG de 23 de março de 2021, uma vez carac-
terizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA da 
licitação para a contratação da empresa BONE SURGICAL EQUI-
PAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ nº 04.408.009/0001-97, 
para fornecimento 02 peças de parafuso canulado de 7,0 mm, 
rosca total, em liga de titânio ou aço, autoperfurante, com diâ-
metro de rosca de 7,0 mm, diâmetro da haste 4,5 mm, diâmetro 
do núcleo 4,5 mm, recesso na cabeça sextavado diâmetro 
interno de 3,5 mm, diâmetro da cabeça de 8 mm, canulação de 
2,2 mm, comprimento de 35 a 120 mm. Todos os diâmetros e 
comprimentos são aproximados no valor unitário de R$ 750,00. 
Prazo de Realização da Despesa: Conforme agendamento. O 
valor total da aquisição é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.
00, pela Nota de Reserva nº 1755/2021.

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: Bruno Rodri-
gues 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.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 TERMO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO Nº 02/
CGM/2017

PROCESSO Nº: 6067.2017/0000090-1 
RETIRRATIFICO o EXTRATO do Termo Aditivo nº 04 ao Con-

trato nº 02/CGM/2017 publicado no DOC do dia 14/04/2021, 
página 70, para que:

I – Onde sê lê: “DATA DA ASSINATURA: 12/04/2022” leia-
-se “DATA DA ASSINATURA: 12/04/2021”;

II – Permanecem inalterados os demais termos do Extrato 
ora retirratificado para que produza seus efeitos legais.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá 
a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 29 (VINTE E 
NOVE) DE ABRIL DE 2021, através do endereço www.com-
prasnet.gov.br.

 PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 
6210.2020/0009520-3

I – A vista dos elementos constantes no processo ad-
ministrativo em tela, com fundamento no artigo 15 da Lei 
13.278/2002 e artigo 3º, incisos I e II do Decreto Municipal 
46662/2005, AUTORIZO a reabertura do procedimento licita-
tório na modalidade Pregão Eletrônico para o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSA 
DE GAZE HIDRÓFILA, NÃO ESTÉRIL, 7,5 CM X 7,5 CM, PACOTE 
COM 500 UNIDADES) PARA ATENDER AS UNIDADES REQUI-
SITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
– HSPM. Aprovo a minuta do Edital e seus anexos (042009699), 
devidamente analisados e aprovados pela Assessoria Jurídica 
desta Superintendência, observadas as formalidades legais e 
cautelas de estilo.

II – Publique-se.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, comunica os interessados que encontra-se aberta licita-
ção na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para:

Pregão Eletrônico nº. 191/2021 do Processo Eletrôni-
co nº. 6210.2020/0009520-3

TENDO POR OBJETO:
**REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE 
HIDRÓFILA, NÃO ESTÉRIL, 7,5 CM X 7,5 CM, PACOTE COM 
500 UNIDADES) PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISI-
TANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
– HSPM.**

O Edital com as Especificações e Condições Gerais deverá 
ser retirado na sala da Equipe de Pregões ou através dos sites: 
www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br.

O preço do Edital será de R$ 12,00 (doze reais), devendo 
ser retirada Guia de Recolhimento na sala da Equipe de Pregões 
e o pagamento efetuado na Gerência Técnica Contábil e Finan-
ceira até às 14hs00 (Quatorze horas).

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá 
a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 29 (VINTE E 
NOVE) DE ABRIL DE 2021, através do endereço www.com-
prasnet.gov.br.

OBS.: Este procedimento substitui o PREGÂO ELETRÔNICO 
nº 065/2021, declarado PREJUDICADO, conforme publicado no 
DOC nº 59 de 26/03/2021, páginas 112/113, de acordo com a 
Instrução nº 02/2015 do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo.

 COMUNICADO
A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Muni-

cipal, comunica os interessados que a licitação na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO nº 096/2021, declarado PREJUDICA-
DO, conforme publicado no DOC nº 70 de 14/04/2021, página 
68, será substituída, conforme abaixo:

Pregão Eletrônico nº. 192/2021 do Processo Eletrôni-
co nº. 6210.2020/0006438-3

TENDO POR OBJETO:
** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA GASOTERAPIA.**
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá 

a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 30 (TRINTA) DE 
ABRIL DE 2021, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

 COMUNICADO
A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Muni-

cipal, comunica os interessados que a licitação na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO nº 096/2021, declarado PREJUDICA-
DO, conforme publicado no DOC nº 70 de 14/04/2021, página 
68, será substituída, conforme abaixo:

Pregão Eletrônico nº. 192/2021 do Processo Eletrôni-
co nº. 6210.2020/0006438-3

TENDO POR OBJETO:
** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA GASOTERAPIA.**
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá 

a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 30 (TRINTA) DE 
ABRIL DE 2021, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

 COMPRAS

 PROCESSO Nº 6210.2020/0005180-0
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 aqui-
sição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e considerando 
a competência que me foi delegada na Portaria 62/2021-PREF/
CG de 23 de março de 2021, uma vez observado o disposto no 
artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, após realizada a 
cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a 
contratação da empresa WB SOLUÇÕES EM EVENTOS E PERSO-
NALIZADOS EIRELI, CNPJ nº 11.227.836/0001-40, que fornecerá 
os seguintes itens: item 01 - 13 peças de Cadeira caixa alta, 
fixa, com braço, valor unitário R$ 871,00 e valor total R$ 
11.323,00 e item 02 - 03 peças de cadeira giratória, com espal-
dar médio, sem braços, valor unitário R$ 413,00 e valor total R$ 
1.239,00. Valor total da Contratação é de R$ 12.562,00. 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. Dotação 02.10
.302.3003.2.507.4.4.90.52.00. Nota de Reserva nº 1744/2021.

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: Matheus Ar-
mando Buzzo, RF: 852.025.9; Wilson Kohama Chimabucuro,RF: 
571.776.1., para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

 PROCESSO Nº 6210.2021/0002920-2
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 aqui-
sição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c os termos 
da Portaria 62/2021-PREF/CG de 23 de março de 2021, 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 NUTRIPORT 
COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 03.612.312/0001-44, que fornecerá 
9,6 kg de fórmula infantil elementar, valor unitário R$ 457,00 
e valor total da contratação: R$ 4.387,20. 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 1753/2021.

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.
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