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HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Despacho Autorizatório

 

I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administra�vo, considerando que nele
consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no ar�go 24,
IV, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez caracterizada a situação emergencial, e considerando tratar-se de
aquisição necessária ao enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos termos do Ar�go 4º da
Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, redação dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de
2020, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA,
CNPJ nº 49.351.786/0010-71, para fornecimento dos seguintes materiais: item 1.1 - 720 peças de bolsa
de diálise peritoneal na concentração de glicose a 1,5%, estéril e apirogênica, isenta de agentes
an�microbianos e tamponantes, com volume de solução de 6.000 ml, no valor unitário R$ 60,42 e valor
total de R$  43.502,40; item 1.2 - 360 peças de bolsa de diálise peritoneal com solução concentração de
glicose a 4,5%, estéril e apirogênica, isenta de agentes an�microbianos e tamponantes, com volume de
solução de 6.000 ml, no valor unitário de R$  60,42 e valor total de R$ 21.751,20; item 1.3 - 360 peças de
complementos necessários para o fechamento do sistema (incluindo máscara entre outros), no valor
unitário de R$  8,00 e valor total de R$  2.880,00;  item 1.4 - 600 peças de pinça ou clamp plás�co para a
bolsa, no valor unitário de R$  5,00 e valor total de R$  3.000,00; item 1.5 - 540 peças de equipo para
máquina cicladora automa�zada, no valor unitário de R$ 143,00 e valor total de R$  77.220,00; item 1.6 -
540 peças de sistema de drenagem para cada dpa com 4,5m , valor unitário R$  20,00 e valor total R$
 10.800,00; item 1.7 - 18 peças de extensão entre o cateter de tenckhoff e o sistema, de longa
permanência, valor unitário R$ 324,45 e valor total R$  5.840,10; item 1.8 - 18 peças de cateter para
diálise peritoneal �po tenckhoff, em silicone flexível, com lista radiopaca, com dois cuffs, acompanhado
de adaptador que conecte ao sistema capd e ao equipo se diálise peritoneal automa�zada – dpa. deve
ser acompanhado do kit/material próprio para implante percutâneo do cateter pela técnica �po
seldinger, valor unitário R$ 1.500,00 e valor total R$ 27.000,00 e item 1.9 -  64 peças de bolsa de diálise
peritoneal com solução concentração de glicose a 1,5%, estéril e apirogênica, isenta de agentes
an�microbianos e tamponantes, com volume de solução de 2.000 ml,  OBS.: caixa com 08 unidades, valor
unitário R$  39,73  e valor total R$  2.542,72.  Prazo de Realização da Despesa: Parcelada, até 10 (dez) dias
dias corridos, a contar do 1º dia ú�l seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. O
valor total da aquisição é de R$ 194.536,42, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00,
pela Nota de Reserva nº 1420/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respec�vo valor, bem como o cancelamento de
eventual saldo de empenho não u�lizado.

III - Designo os seguintes Fiscais 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.

IV - Publique-se.

V – A seguir, à Gestão de Contratos para providências quanto à elaboração e lavratura do Termo de
Contrato

 
 

DR. LUIZ CARLOS ZAMARCO
Superintendente
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Hospital do Servidor Público Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Zamarco, Superintendente, em 18/05/2020,
às 16:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 029061565 e o código CRC AD9C4052.

Referência: Processo nº 6210.2020/0002479-9 SEI nº 029061565


