
128 – São Paulo, 65 (194) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sábado, 10 de outubro de 2020

ta, no valor de R$ 959,70 (novecentos e cinquenta e nove 
reais e setenta centavos), nos termos do Item 10.1.3 do 
Contrato 008/CRS-SUDESTE/2017, sem prejuízo das sanções 
dispostas na Lei Federal nº 8.666/93. Caso queira, informamos 
que está aberto prazo de cinco dias úteis, para vistas ao pro-
cesso e oferecimento de DEFESA PRÉVIA, (art. 54, II c.c. 57 do 
Decreto Municipal n° 44.279/2003), a qual poderá ser proto-
colizada na Assistência Jurídica da Coordenadoria Regional de 
Saúde Sudeste, situada na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga 
– São Paulo CEP 04266-000 ou encaminhada via e-mail para: 
lengelmann@prefeitura.sp.gov.br; michellemantovam@prefei-
tura.sp.gov.br e fcerqueira@prefeitura.sp.gov.br, atendendo o 
Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
P.A. 6018.2020/0047056-6 I- No uso da competência 

delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209, da Portaria nº 
727/2018 – SMS.G, à vista dos elementos coligidos no presente, 
especialmente as manifestações da Assessoria Jurídica, da uni-
dade beneficiária e da Contabilidade desta Coordenadoria, que 
acolho, APLICO à empresa SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA 
EPP, CNPJ nº 26.469.541/0001-57, a sanção de MULTA, no valor 
de R$18,20 (dezoito reais e vinte centavos), em função do atra-
so de 29 (vinte e nove) dias na entrega dos materiais referentes 
à Nota de Empenho n° 60.121/2020, com fundamento no artigo 
87, I e II da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações e, ainda, nos 
termos do art. 54 do Decreto Municipal nº 44.279/03, e nos 
termos dos itens 5.3 e 5.2, Penalidades, dos anexos das Notas 
de Empenho.

II- Fica INTIMADA a contratada para, querendo, apresentar 
recurso desta decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, me-
diante o recolhimento do preço público respectivo, nos termos 
do Decreto Municipal nº59.160/2019 (R$ 21,00, até 03 folhas 
e R$ 2,00 por folha que acrescentar), franqueada, desde já, a 
qual deverá ser protocolizada na Assistência Jurídica da Coor-
denadoria Regional de Saúde – Sudeste, situada na Rua Padre 
Marchetti, nº 557, Ipiranga – São Paulo/SP ou encaminhada via 
e-mail para: lengelmann@prefeitura.sp.gov.br; michelleman-
tovam@prefeitura.sp.gov.br e fcerqueira@prefeitura.sp.gov.br, 
atendendo o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, vista 
dos autos para esse fim, sendo que, a não interposição do re-
curso acarretará o desconto da quantia, no pagamento devido.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
P.A. 6010.2020/0001562-8 À vista do noticiado no pre-

sente administrativo, em especial do parecer da Assessoria 
Jurídica, que acolho, nos termos da competência delegada pela 
Portaria nº 727/2018-SMS.G, com fundamento nas disposições 
do Decreto Municipal nº 59.171/2020, art. 14, §1º, DEFIRO o 
pedido de prorrogação de prazo de entrega, pelo princípio da 
razoabilidade, considerando que o prazo para entrega é de 20 
(vinte) dias, seja prorrogado por mais 20 (vinte) dias, a contar 
do prazo final para entrega: 24/10/2020, formulado pela em-
presa DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ nº 05.375.249/0001-03, 
contratada fornecimento de RAIO X ODONTOLÓGICO PA-
NORÂMICO, em decorrência do PREGÃO, tipo eletrônico, 
Nº 45/2020, formalizado através da nota de empenho nº 
79.868/2020. 

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
OESTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo nº 6018.2020/0063442-9
I – Processo nº 6018.2020/0063442-9 - A vista dos 

elementos constantes no processo administrativo que aco-
lho, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e demais alterações posteriores, ainda no artigo 12 
do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e no uso das atribuições 
que me foram conferidas pelo, Decreto 57.857/2017, Lei nº 
17.253, de 26 de dezembro de 2019, Decreto Municipal nº 
59.171 de 10 de janeiro 2020, que fixa as normas da Execução 
Orçamentária de 2020, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar 
Federal no. 101, de 04/05/2000, e nos termos da competência 
delegada através da Portaria nº 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, 
observado o critério do menor preço (doc. Sei nº 033998629, 
033998712), a contratação direta por Dispensa de Licitação da 
empresa SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI  - CNPJ 
nº 07.065.674/0001-13,  doc. Sei nº 034165821, objetivando 
a aquisição de 100 (cem ) unidades de Caixa para arquivo, 
dimensão (c x l x a): 35,0 x 13,0 x 24,5 cm, no valor unitário 
de R$ 3,00 (três reais) , e valor total de R$ 300,00 (trezentos 
reais)   - doc. sei nº 034163031, conforme o solicitado no doc. 
sei nº 033545710.

II - Em consequência, para suportar as despesas decor-
rentes da presente compra, AUTORIZO a emissão da Nota 
de Empenho, que valerá como contrato, no valor total de R$ 
300,00 (trezentos reais) - doc. sei nº 034165821 , onerando a 
dotação orçamentária 84.27.10.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.0
0, do orçamento vigente, através da Nota de Reserva nº 53.016 
/ 2020, (doc. Sei nº 033720088).

III - DESIGNO, como fiscal da presente contratação, Alex-
sandro Egídio Cardoso, portador do RF 726.172.1. 

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
SUL

 DESPACHO
PROCESSO N. 2011-0.162.021-4
I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

na manifestação da Assessoria Jurídica em fls. retro, que ratifico 
e uso como razão de decidir, e no uso das atribuições legais, 
ACEITO a doação de uma câmera digital Cyber-shot DSC-W320 
14,1 MP, preta, Sony; uma guarita de fibra 1,05 x 1,05 x 2,20 m; 
um módulo base central PABX Siemens; um módulo fonte e um 
purificador de água IBBL, bens constantes na Planilha Única às 
fls. 122 do Processo Administrativo 2011-0.162.021-4, por parte 
da Associação Congregação de Santa Catarina, bens adquiridos 
com repasse de verba pública municipal, a serem recebidos 
por força do Contrato de Gestão 005/2008-SMS.G-NTCSS, que 
a Doadora mantém com a Municipalidade (fls. 43 e ss.), no 
valor total de R$ 4.238,00 (quatro mil e duzentos e trinta e oito 
reais), para que passe a integrar o patrimônio desta Coordena-
doria Regional de Saúde Sul. 

 DESPACHO
PROCESSO N. 2011-0.162.031-1
I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

na manifestação da Assessoria Jurídica em fls. retro, que ratifico 
e uso como razão de decidir, e no uso das atribuições legais, 
ACEITO a doação de bens diversos, constante na Planilha Única 
às fls. 170 do Processo Administrativo 2011-0.162.031-1, por 
parte da Associação Congregação de Santa Catarina, bens ad-
quiridos com repasse de verba pública municipal, a serem rece-
bidos por força do Contrato de Gestão 005/2008-SMS.G-NTCSS, 
que a Doadora mantém com a Municipalidade (fls. 94 e ss.), no 
valor total de R$ 126.615,07 (cento e vinte e seis mil e seiscen-
tos e quinze reais e sete centavos), para que passe a integrar o 
patrimônio desta Coordenadoria Regional de Saúde Sul. 

 DESPACHO DE RERRATIFICAÇÃO - PUBLICA-
DO NO DOC DE 03.10.2020 - PÁG.77.

Processo nº 6018.2017/0006944-0
Onde se lê 05/10/20 a 04/10/20, leia-se 05/10/20 a 

04/10/21

 PROCESSO: 6018.2020/0031871-3
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I. À vista do constante no presente administrativo, em 

especial da manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, 
TORNO SEM EFEITO o Despacho Autorizatório 031885958, 
publicado no Diário Oficial da Cidade de 14 de agosto de 2020.

II - Com fundamento no art. 116, da Lei Federal nº 
8.666/93, AUTORIZO a celebração de convênio com a Associa-
ção Congregação de Santa Catarina – AMPARO MATERNAL, 
inscrita no CNPJ 60.922.168/0043-35, com prazo de vigência de 
12 meses, a partir da data do recebimento, na forma do plano 
de trabalho aprovado, a fim de concretizar a aplicação dos 
recursos destinados à entidade oriundos de Emendas Parlamen-
tares Federais, no valor total de R$ 886.429,00 (oitocentos e 
oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e nove reais), nos termos 
da Portaria MS nº 1001/2020, tendo por objeto o custeio de 
material médico hospitalar e material de higienização destinado 
às ações e serviços relacionados à COVID-19, detalhados na 
programação apresentada.

III. Os recursos serão repassados em parcela única, one-
rando a dotação orçamentária 84.10.10.302.3003.4113.3350
.3900.02.

 PROCESSO: 6018.2020/0063533-6
TERMO DE CONTRATO Nº 003/2017-SMS-1/CONTRATOS
(Processo: 6018.2016/0003318-5)
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista do constante no presente processo administrativo, 

em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 
que acolho, pela competência conferida pelo art. 1º do Decreto 
Municipal nº 44.891/04, reconheço o direito ao pagamento à 
pessoa jurídica de direito privado TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, 
LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A, CNPJ 
nº 60.924.040/0001¬-51, no valor de R$ 19.394,65 (dezenove 
mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco cen-
tavos), referente à contratação de serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial para o gabinete e unidades administrativas 
pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde, Unidades da 
Gerência de Regulação do Complexo Regulador do Município 
de São Paulo e a Divisão Técnica de Transportes – DTT, durante 
o período de 01.08.2020 a 31.08.2020, que irá onerar a dota-
ção orçamentária 84.10.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, 
nos termos da nota de reserva nº 54.508/2020.

 PROCESSO: 6018.2020/0066887-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos constantes do presente expediente, 

nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Muni-
cipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, 
e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria 
n.º 890/2013-SMS.G, AUTORIZO, para atendimento de ordem 
judicial, a contratação da empresa COMERCIAL 3ALBE LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n.º 74.400.052/0001-91, detentora da Ata 
de Registro de Preços nº 397/2020-SMS.G, para aquisição de 
ISOSOURCE 1.5® - TETRA SQUARE DE 1 L – 5784 LITROS, pelo 
valor total de R$ 182.022,48, onerando a dotação orçamentária 
n.º 84.10.10.301.3003.2.509.33903000.00, conforme nota de 
reserva n.º 55.716/2020.

 PROCESSO: 6018.2020/0066887-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos constantes do presente expediente, 

nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Muni-
cipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, 
e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria 
n.º 890/2013-SMS.G, AUTORIZO, para atendimento de ordem 
judicial, a contratação da empresa MULTICOM COMÉRCIO 
MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 
05.656.062/0001-70, detentora da Ata de Registro de Preços nº 
398/2020-SMS.G, para aquisição de NUTREN JR - LATA DE 400 
GRAMAS – 180 LATAS, pelo valor total de R$ 8.832,60, oneran-
do a dotação orçamentária n.º 84.10.10.301.3003.2.509.33903
000.0, conforme nota de reserva n.º 55.716/2020.

 PROCESSO: 6018.2020/0059788-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 462/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E 

COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, 
AUTORIZO a aquisição de SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, 
RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 7,0 - 2.400 UNIDA-
DES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 462/2019-SMS-G, 
cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A, CNPJ 
nº 48.791.685/0001-68, pelo valor de R$ 8.376,00, onerando a 
dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio 
da Nota de Reserva nº 52.016/2020. A detentora receberá por 
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme 
PORTARIA SMS nº 1246/2016.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
SUDESTE

 NOTIFICAÇÃO
P.A. 6018.2020/0030302-3 Tendo em vista a não entrega 

dos insumos referente à Nota de Empenho n° 59.200/2020, 
bem como cálculo do setor Contábil, é o presente para NOTIFI-
CAR a empresa AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 27.520.617/0001-94, que poderá sofrer a penali-
dade de multa, no valor de R$ 524,76 (quinhentos e vinte e 
quatro reais e setenta e seis centavos). nos termos dos item 
V do Anexo da Nota de Empenho, sem prejuízo das sanções dis-
postas na Lei Federal nº8.666/93. Caso queira, informamos que 
está aberto prazo de cinco dias úteis, para vistas ao processo e 
oferecimento de DEFESA PRÉVIA, (art. 54, II do Decreto Munici-
pal n° 44.279/2003), a qual poderá ser protocolizada na Assis-
tência Jurídica da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, 
situada na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga – São Paulo CEP 
04266-000 ou encaminhada via e-mail para: lengelmann@
prefeitura.sp.gov.br; michellemantovam@prefeitura.sp.gov.
br e fcerqueira@prefeitura.sp.gov.br, atendendo o Decreto nº 
59.283, de 16 de março de 2020.

 NOTIFICAÇÃO
P.A. 6018.2020/0006370-7 Tendo em vista que os servi-

ços prestados pela empresa não foram realizados a contento no 
mês de Agosto/2020, é o presente para NOTIFICAR a empresa 
SET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 
13.710.069/0001-50, que poderá sofrer a penalidade de mul-

da presente licitação prevê uma relação contratual de compra 
durante 12 (doze) meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses, 
o que sem dúvidas trará novos aumentos no custo da fabrica-
ção devido a inflação e preços das matérias primas. Neste pas-
so, a proposta da NAYR CONFECÇÕES contempla todos esses 
fatores e previsões para que possa atender o objeto da licitação 
com qualidade e nos estritos requisitos estabelecidos no Edital. 
Deste modo, o valor atual da proposta da Nayr Confecções está 
condizente com o momento atual e também de acordo com os 
valores das matérias primas empregadas nos itens do objeto da 
presente licitação. Assim, o que se percebe é que a proposta da 
Nayr Confecções encontra-se em conformidade com os preços 
praticados no mercado atual, diferentemente da época em que 
a Recorrente fora convocada para a rodada de negociação.” É 
certo o ditado popular “o barato sai caro”, visto que a proposta 
de menor preço em uma licitação não é propriamente a melhor 
proposta. Neste diapasão temos as considerações abaixo trazi-
das pelo jurista Tiago Coutinho de Oliveira que traduz fielmente 
o conceito elementar aqui colocado por esta pregoeira: “Para 
aclarar a conclusão que a seguir virá, entendo pertinente trazer 
à baila uma breve consideração a respeito dos princípios men-
cionados. Comecemos com o postulado da vinculação ao instru-
mento convocatório, que deflui do disposto no caput do art. 41, 
da Lei de Licitações e Contratos, verbis: “Art. 41. A Administra-
ção não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada.” A redação do dispositivo 
é impositiva e não abre brechas para questionamentos: O edital 
vincula a Administração em todos os seus termos, seja quanto 
às regras de fundo quanto àquelas procedimentais. Isso porque, 
sob certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos atos 
praticados no curso da licitação, na acepção de que sua descon-
formidade com os atos administrativos praticados no curso do 
procedimento se resolve pela declaração de invalidade desses 
últimos. Todavia, por óbvio que a extensão do vício dependerá 
da análise do caso concreto, sendo que, quando se tratar de 
descumprimento de mero formalismo, ou mesmo de erro mate-
rial, o princípio da vinculação ao edital poderá, a depender, ser 
relativizado, a fim de resguardar o interesse maior, que é a me-
lhor contratação sob a ótica da Administração Pública. De outro 
lado, parece claro que os motivos que, porventura, destoem dos 
termos do edital e que não consubstanciem-se em meros erros 
formais ou materiais configuram-se como falhas importantes, 
aptas a afetarem todo o resultado final da proposta, ainda que 
para a um valor reduzido, se comparado com o originariamente 
oferecido. Pois bem. Passemos agora a um breve estudo sobre o 
princípio da busca pela proposta mais vantajosa para a Admi-
nistração. A regra encontra-se insculpida já no art. 3º da Lei nº 
8.666/93, que assim dispõe: “Art. 3o A licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional, e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao ins-
trumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos.” Atentemos para o que dispõe a Lei. O que se 
exige da Administração é que busque sempre a melhor propos-
ta. Não há, no teor do dispositivo, qualquer menção expressa a 
menor preço. Por óbvio que uma proposta com valor reduzido 
em relação às demais, a princípio, aparenta ser aquela que de 
fato melhor represente o interesse público. Todavia, tal pressu-
posto não reflete a realidade quando o preço ofertado não foi 
formulado com base nos requisitos impostos pela Administra-
ção. Nesse caso, com toda certeza, o menor preço não equivale-
rá à melhor proposta. Portanto, por melhor proposta deve se 
entender não somente aquela que oferecer o menor preço, mas 
também, e principalmente, a que guardar consonância com os 
requisitos impostos pela Administração como necessários à sua 
elaboração. Nesse sentido, de nada adianta uma proposta que 
apresente valor reduzido se, na sua elaboração, não foram obe-
decidos os critérios previstos expressamente no edital. Entender 
de modo contrário equivaleria a ferir o princípio da isonomia, 
pois, a adoção de critérios diferentes geraria, consequentemen-
te, propostas com valores distintos, o que poderia, em tese, per-
mitir que os licitantes que não se valeram das imposições con-
signadas no edital obtivessem benefícios em relação aos 
demais, cumpridores das condicionantes previstas no ato con-
vocatório. Fosse assim, seria mais lógico e prudente sepultar de 
vez o tipo de licitação “técnica e preço” do ordenamento jurídi-
co, pois, desse modo, a Administração teria sempre em mãos a 
menor proposta, sem que fosse necessária a avaliação dos crité-
rios técnicos para se efetivar a contratação. Ocorre que menor 
proposta não confunde-se com melhor proposta, conforme já 
relatado. Esta é muito mais abrangente e engloba em seu âma-
go além do aspecto financeiro, critérios outros que possibilitam 
a avaliação do administrador quanto aos aspectos técnicos da 
obra ou serviço que será contratado. Desse modo, torna-se for-
çoso concluir que a análise da fase de classificação não deve 
levar em conta somente o menor preço ofertado, mas também 
os aspectos técnicos que garantirão a futura execução do obje-
to a ser contratado, principalmente quando tratar-se de aquisi-
ção de serviços intelectuais fundados em licitação do tipo “téc-
nica e preço”.

CONCLUSÃO Para finalizar, conclui-se que os princípios da 
vinculação aos termos do edital e da proposta mais vantajosa 
não se contrapõe, necessariamente. Pelo contrário, como regra 
se complementam, pois este é precedido por aquele. Vale dizer, 
portanto, que somente haverá melhor proposta se os requi-
sitos previstos no edital restarem cumpridos quando da sua 
elaboração.”¹ ¹OLIVEIRA, Tiago Coutinho de. A distinção entre 
melhor proposta e menor proposta cotejada com o princípio 
de vinculação ao edital Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 08 out 
2020. Disponível em: https://conteudojuridico.com.br/consul-
ta/Artigos/37403/a-distincao-entre-melhor-proposta-e-menor-
-proposta-cotejadacom-o-principio-de-vinculacao-ao-edital. 
Do Julgamento: Pelo o que cabia, elevo o recurso sob análise 
à autoridade competente para seu julgamento, informando 
que esta pregoeira mantém a decisão que alijou do certame a 
recorrente e sequentemente sugerindo receber o recurso, visto 
atendimento dos pressupostos de admissibilidade e no mérito, 
declará-lo INDEFERIDO.

 PROCESSO: 6018.2017/0003911-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 346/2019-SMS.G
HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, Pregão eletrônico nº 346/2019-SMS.G, em espe-
cial a manifestação da Senhora Pregoeira, as quais adoto como 
razão de decidir, com fundamento nos termos do art. art. 4º, XXI 
da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada 
pela Portaria nº 890/2013– SMS-G, DECIDO:

II. RECEBER o recurso interposto pela empresa VESTISUL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 09.411.384/0001-00, 
posto que atendido o pressuposto de admissibilidade, e, no 
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

III. HOMOLOGAR, nos termos do art. 43, VI da Lei Federal 
nº 8.666/93 e do art. 4º, XXI e XXII da Lei Federal nº 10.520/02, 
o Pregão eletrônico nº 346/2019-SMS.G, cujo objeto é o REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE KIT MÃE PAULIS-
TANA - BOLSA, ENXOVAL, VESTUARIO PARA BEBÊ, processado 
pela 1ª Comissão Permanente de Licitação da SMS.

IV. ADJUDICAR à NAYR CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 
02.582.267/0001-60, o ITEM 01 (Kit enxoval para o Programa 
Rede de Proteção à Mãe Paulistana - ampla concorrência) ao 
preço unitário de R$ 338,00, posto cumprir todas as exigências 
editalícias, possuir parecer técnico favorável e ofertar preço 
compatível com a pesquisa que instrui os autos.

General jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo - SP - 
CEP 01223-010 – Pregoeiro 16/07/2020 12:49:26 Aguardare-
mos agora a entrega das amostras e análise das mesmas. Após, 
em sendo aprovadas, haverá a fase de habilitação e abertura de 
prazo de intenção de recurso. Pregoeiro 16/07/2020 12:49:32 
Praticados todos os atos necessários ao regular processamento 
desta licitação eletrônica, em nome da Secretaria Municipal da 
Saúde de São Paulo agradeço a participação de todos e declaro 
ENCERRADA a sessão. Pregoeiro 16/07/2020 12:49:38 Boa tar-
de a todos. Pregoeiro 15/09/2020 10:08:20 - Pregoeiro 
15/09/2020 10:08:24 - Pregoeiro 15/09/2020 10:08:28 COMU-
NICADO ANÁLISE DE AMOSTRAS - conforme preconizado no 
Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras 
apresentadas pelos licitantes vencedores no pregão se dará em 
16/09/2020, com início às 11:30 e término às 12:00 horas, à 
Rua General Jardim, 36 – 8º andar – São Paulo-SP. Sistema 
22/09/2020 16:48:14 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo 
para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na 
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´. 
Pregoeiro 22/09/2020 16:48:38 Foi informado o prazo final para 
registro de intenção de recursos: 23/09/2020 às 12:00:00. Even-
tos do Pregão Evento Data/Hora Observações Abertura de Prazo 
22/09/2020 16:48:14 Abertura de prazo para intenção de recur-
so Informado Fechamento de Prazo 22/09/2020 16:48:38 Fecha-
mento de prazo para registro de intenção de recurso: 
23/09/2020 às 12:00:00. Data limite para registro de recurso: 
28/09/2020. Data limite para registro de contrarrazão: 
01/10/2020. Data limite para registro de decisão: 16/10/2020. 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores 
classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. 
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o 
prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a de-
clarar, foi encerrada a sessão às 12:09 horas do dia 23 de se-
tembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro 
e Equipe de Apoio. MEIRE CRISTINA PULTZ DE FREITAS Pregoei-
ro Oficial MASSAKO GAKIYA UEMA Equipe de Apoio

 PROCESSO: 6018.2017/0003911-8
1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 346/2019-SMS.G
TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 

DE KIT MÃE PAULISTANA -BOLSA, ENXOVAL, VESTUARIO PARA 
BEBÊ.

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 346/2019/SMS, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 
KIT MÃE PAULISTANA -BOLSA, ENXOVAL, VESTUARIO PARA 
BEBÊ, temos o que segue:

Das Preliminares: Recurso ofertado tempestivamente via 
plataforma de Compras COMPRASNET pela empresa VESTISUL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 09.411.384/0001-00, 
frente sua inabilitação no Pregão 346/2019/SMS. Contrarrazões 
pela licitante NAYR CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02.582.267/0001-
60.

Do recurso: A recorrente se insurge contra a desclassifica-
ção de sua proposta no pregão em comento pela reprovação 
das suas amostras apresentadas e se coloca inconformada pela 
habilitação da empresa NAYR. A reprovação de suas amostras, 
esta considera que foi com “base em pormenores que merecem 
ser revisados e reformados” e que a manutenção da decisão 
ora recorrida resultará em prejuízo injustificado aos cofres 
públicos do Município. Em sua peça a recorrente faz menção de 
sua expertise em atuações em todo o país, incluindo “à própria 
Prefeitura de São Paulo, onde há vários anos vem ganhando 
as licitações e fornecendo os kits de enxovais da Mãe Paulis-
tana”. Traz considerações referente aos quesitos apontados 
pela Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos 
da Pasta, que culminaram na reprovação de suas amostras, de 
acordo com o Relatório Técnico de análise exarado por aquela 
comissão. Faz menção de pregão anterior, PE 383/17, em que 
também restou desclassificada, desta feita, antes mesmo da 
análise de suas amostras, porém por ter apresentado preço 
que à época era superior à média de preços estimada pela 
Administração. Faz comentário pretendendo levantar sua supo-
sição de a Administração estar a contratar produto com preço 
superestimado: “É no mínimo MUITO ESTRANHO a aceitação 
da proposta de preços tão elevada, no valor de R$ 338,00 por 
kit– no presente pregão cuja abertura foi realizada em 17/
dezembro/2020, sendo que, CONTRADITORIAMENTE em 06/
novembro/2020 (correto é ano 2019), no Pregão Eletrônico n.º 
383/2017/SMS, a VESTISUL foi desclassificada com base na de-
cisão de que o preço de R$ 198,24 por kit, seria elevado demais 
e que o máximo a ser aceito seria o valor de R$ 138,00por kit.” 
Conclui: “ a desclassificação da empresa VESTISUL com base 
em pormenores, que sequer foram exigidos expressamente no 
edital, e a aceitação da proposta a declaração de vencedora da 
proposta com SOBREPREÇO apresentada pela empresa NAYR 
CONFECÇÕES LTDA, configura um prejuízo injustificado aos co-
fres públicos no valor de R$ 10.868.000,00 - quase 11 MILHÕES 
DE REAIS, e a Administração Pública tem o dever de anular seus 
próprios atos quando eivados de vícios, uma vez que deles não 
se originam direitos

Da análise:
A recursante se posiciona dando a entender que vem conti-

nuamente vencendo as licitações para aquisição do kit Mãe 
Paulistana, no entanto esta se sagrou vencedora apenas nos 
pregões 437/2011 e 346/2013. Descabidamente a recursante 
levanta considerações e traça seu recurso na linha de que a 
análise de suas amostras se pautou em pormenores, como ela 
diz, se esquecendo porém que estes pormenores, não eram tão 
menores assim, uma vez que, utilizando-se do Princípio da Ra-
zoabilidade, poderia-se até deixar passar algum deles, porém no 
caso foi impossível, pois juntados estes pormenores, resultaram 
em material de baixa qualidade que não poderiam ser entre-
gues ao munícipe, sem contar o não atendimento ao edital. O 
comentário, novamente descabido, referente aos preços ora al-
cançados deixaram de considerar o prazo decorrido de 06/11/19 
a 22/09/20, onde foram efetuadas novas pesquisas de mercado 
e que o material ora declarado aprovado pela CPME é substan-
cialmente superior àquele apresentado pela recursante, tendo 
esta última ainda atendido às demais exigências editalícias. 
Neste conteúdo se posiciona a contrarrazoante NAYR: “Referen-
te ao valor da proposta da NAYR CONFECÇÕES e o valor da 
proposta da Recorrente, alega a licitante Recorrente que foi 
aceita a PROPOSTA EXTREMAMENTE DESVANTAJOSA PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, apresentada pela empresa NAYR 
CONFECÇÕES LTDA, no valor de R$ 25.688.000,00 (vinte e cin-
co milhões, seiscentos e oitenta e oito mil reais), ou seja: pro-
posta em valor superior ao apresentado pela VESTISUL, no 
montante de R$ 10.868.000,00 (dez milhões, oitocentos e oi-
tenta e oito mil reais). No entanto, acerta do valor da proposta 
da NAYR CONFECÇÕES é necessário frisar que levando em con-
sideração o tempo da ocorrência da presente Licitação e a data 
em que a NAYR CONFECÇÕES fora convocada, transcorreu 
aproximadamente, 11 (onze) meses, onde houve aumento signi-
ficativo do valor da matéria prima e também da moeda ameri-
cana, elementos estes que impactam frontalmente no valor da 
proposta das licitantes. Ressalte-se que a moeda americana 
saltou de uma cotação de R$ 4,06 em 17/12/2019 para R$ 5,64 
em 01/10/2020, ou seja, um aumento de aproximadamente 
35% (trinta e cinco por cento), trazendo assim, um aumento 
significativo no preço das matérias primas que compõe o objeto 
da presente licitação. Noutro giro, é de conhecimento da Recor-
rente e deste órgão, que com a pandemia, houve um enorme 
desabastecimento do mercado de matérias primas, devido a 
paralisação das empresas, visando a contenção do vírus CO-
VID-19, o que também levou a um aumento no preço das maté-
rias primas. Por fim, é necessário também verificar que o Edital 
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