72 – São Paulo, 55 (229)
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
44.500,0000
1,14%
09:20:33
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
44.000,0000
0,00%
09:20:42
Fase : 18a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
43.500,0000
1,16%
09:20:50
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
43.000,0000
0,00%
09:21:00
Fase : 19a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
42.500,0000
1,19%
09:21:06
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
42.000,0000
0,00%
09:21:15
Fase : 20a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
41.500,0000
1,22%
09:21:22
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
41.000,0000
0,00%
09:21:29
Fase : 21a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
40.500,0000
1,25%
09:21:36
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
40.000,0000
0,00%
09:21:44
Fase : 22a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
39.500,0000
1,28%
09:22:10
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
39.000,0000
0,00%
09:22:37
Fase : 23a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
38.500,0000
1,32%
09:22:44
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
38.000,0000
0,00%
09:22:57
Fase : 24a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
37.500,0000
1,35%
09:23:04
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
37.000,0000
0,00%
09:23:13
Fase : 25a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
36.500,0000
1,39%
09:23:23
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
36.000,0000
0,00%
09:23:38
Fase : 26a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
35.500,0000
1,43%
09:23:44
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
35.000,0000
0,00%
09:24:04
Fase : 27a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
34.500,0000
1,47%
09:24:58
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
34.000,0000
0,00%
09:25:23
Fase : 28a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
33.500,0000
1,52%
09:25:29
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
33.000,0000
0,00%
09:25:38
Fase : 29a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
32.500,0000
1,56%
09:25:46
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
32.000,0000
0,00%
09:26:22
Fase : 30a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
31.500,0000
1,61%
09:26:28
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
31.000,0000
0,00%
09:27:02
Fase : 31a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
30.500,0000
1,67%
09:27:08
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
30.000,0000
0,00%
09:27:14
Fase : 32a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
29.500,0000
1,72%
09:27:48
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
29.000,0000
0,00%
09:28:01
Fase : 33a. Rodada de Lances
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
28.500,0000
1,79%
09:28:08
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
28.000,0000
0,00%
09:28:34
Fase : 34a. Rodada de Lances
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD
28.000,0000
1,82%
09:31:22
Declinou
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
27.500,0000
0,00%
09:28:40
Fase : Negociação
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
27.500,0000 0,00% 09:31:35 Melhor Oferta
CLASSIFICAÇÃO
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:
EMPRESA
VALOR CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Vencedor
GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERC
27.500,0000
1º Lugar
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
28.000,0000
2º Lugar
== Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de
preferência.
NEGOCIAÇÃO
Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira
considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.
MENOR
VALOR
ITEM EMPRESA
PREÇO NEGOCIADO SITUAÇÃO
001.00 GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕ 27.500,0000 27.500,0000 Melhor Oferta
HABILITAÇÃO
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado
o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.
Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos
credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos membros
da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para
exame e rubrica.
RESULTADO
À vista da habilitação, foi declarado vencedor:
001.00 GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CO
27.500,0000
Melhor Oferta
ADJUDICAÇÃO
Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito
de interpor recurso e a Pregoeira adjudicou o item deste Pregão
à empresa GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai
assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e
representantes dos licitantes relacionados.
OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
Obs.: O envelope nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da
empresa OLYMPUS, foi devolvido ao licitante.

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
PROCESSO Nº 2010-0.293.325-7 PREGÃO PRESENCIAL Nº
185/2010;
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE VIDEOCOLONOSCÓPIO FLEXÍVEL.**
I – À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 18, inciso I do Decreto 44.279/03, artigo 3º inciso VI do Decreto Municipal 46.662/2005 e artigo 43, inciso VI
da Lei Federal 8666/93, HOMOLOGO a decisão de fls. 209/212
que ADJUDICOU o objeto do Pregão Presencial nº 185/2010,
pelo critério de menor preço, à empresa GASTRO COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 82.431.784/0001-77), no
valor total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).
II – AUTORIZO a aquisição mencionada, onerando-se a dotação
0210.10.302.1111.4.103.4.4.90.52.00, pela Nota de Reserva nº
2045/2010, acostada às fls. 23 e emissão da Nota de Empenho.
III – Publique-se.

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
PROCESSO Nº 2010-0.267.970-9 PREGÃO PRESENCIAL Nº
184/2010;
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS.**
I – À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 18, inciso I do Decreto 44.279/03, artigo
3º inciso VI do Decreto Municipal 46.662/2005 e artigo 43,
inciso VI da Lei Federal 8666/93, HOMOLOGO a decisão de
fls. 217/220 que ADJUDICOU o objeto do Pregão Presencial nº
184/2010, pelo critério de menor preço, à empresa SAVON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(CNPJ: 04.184.711/0004-67), no valor total de R$ 746.856,00
(setecentos e quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e
seis reais).
II – AUTORIZO a aquisição mencionada, onerando-se a dotação
0210.10.122.2610.4.100.3.3.90.39.00, para o exercício de
2011, conforme documento lavrado pela Assessora de Suporte
Técnico Operacional, Gerente Técnico Contábil-Financeiro e
Assessor de Informação e Planejamento Estratégico, acostado
às fls. 38 e emissão da Nota de Empenho.
III – Publique-se.

DESPACHO DO SR. RESPONSAVEL PELO EXPEDIENTE
DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E
INFRA ESTRUTURA

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO FORNECEDOR
Processo nº 2010-0.259.980-2-HSPM À vista do contido
no presente, aplico á empresa TREBIAN COMERCIAL LTDA
EPP, CNPJ 04.398.305/0001-54, a penalidade de multa no
montante de R$ 140,55 (cento e quarenta reais e cinqüenta e
cinco centavos), por atraso na entrega do(s) item (s) constante
(s) na Nota Fiscal nº 727, prevista no subitem 14.2.3 do item
14.2 da Cláusula XIV – DAS PENALIDADES do Edital de Pregão
nº 117/2010, Nota de Empenho nº 2455/2010, fazendo-o com
fundamento nos artigos 86 e 87, IncisoII da Lei Federal nº
8666/93, e 54 do Decreto Municipal 44.279/03, alterado pelo
Decreto Municipal 47.014/06 que regulamenta a Lei Municipal
13.278/02, pela competência delegada através da Portaria nº
58/2010 – HSPM, publicada no D.O.C. de 08 de Dezembro de
2010.
II – Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, restando franqueada a vista aos autos.

NEGÓCIOS JURÍDICOS
Procuradoria Geral do Município
2008-0.360.252-5-PGM e Departamentos. Contratação
Direta. Dispensa de Licitação. Aquisição de Materiais
Elétricos. 1. Em face dos elementos que instruem o presente,
notadamente a manifestação da CPLSC 1, desta Procuradoria
Geral às fls. retro, que adoto como razão de decidir e no uso
da competência que me foi atribuída pela Port. 9/06 – SNJ,
publicada no DOC de 20.04.06 e, com fundamento no art. 1º
da LM 13.278/02, combinado com o art. 24, inciso II, da LF
8.666/93, AUTORIZO a contratação direta, por dispensável
a licitação, da empresa ELETRONEW COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP, CNPJ 64.737.927/000191, para aquisição de materiais elétricos diversos, pelo
valor total, (segundo preços consignados na proposta de fls.
63/64) de R$7.748,35, com entrega de 15 dias, atendidas as
especificações de fls. 32/34. 2. Autorizo ainda a emissão de
NE, onerando a dotação 2115.02.122.2610.4.814.3.3.90.30.0
0.00.42.99 do orçamento vigente, que fará a vez do contrato,
atentando para o quanto consignado na manifestação da
CPLSC 1 “ in fine”.
2010-0.325.348-9-PGM–FISC. Aquisição de 2 mangueiras
de combate a incêndio TIPO I, com 15 metros. 1. Em face dos
elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação da CPLSC 1 - desta Procuradoria Geral de fls. retro,
que acolho como razões de decidir, com fundamento no art.
1º da LM 13.278/02, combinado com o art. 24, inciso II, da LF
8.666/93 e no uso da competência que me foi atribuída pela
Port. 9/06 – SNJ, publicada no DOC de 20.04.06, AUTORIZO
a contratação direta, por dispensável a licitação, da empresa
SEL SERVIÇOS GERAIS & COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ
03.532.042/0001-61, para aquisição 02 (duas) mangueiras
de combate a incêndio TIPO I, com 15 metros, para serem
utilizadas pela PGM, pelo valor unitário de R$200,00 e valor
total de R$400,00, nos termos e condições da proposta de fls.
3, com entrega em até 5 dias, a contar do recebimento da nota
de empenho pela contratada e garantia de 12 meses da data
da efetiva entrega dos equipamentos. 2. Autorizo, onerando a
dotação 2115.02.122.2610.4.814.3.3.90.30.00.28.99, do orçamento vigente, em cujo anexo deverão ser fixadas as condições
do ajuste, bem como as penalidades de praxe.
2010-0.293.597-7 - PGM E SEUS DEPARTAMENTOS. Utilização da Ata de Registro de Preços 1/SMG-CGBS-DGSS/10:
Aquisição de CAPA PARA PROCESSO - PAPEL OFF-SET –
BRANCA 1. Em face dos elementos que instruem o presente,
notadamente a pesquisa de mercado acostada aos autos, a
concordância da empresa detentora e a manifestação da CPLSC
2 desta Procuradoria Geral às fls. retro, que acolho, com fundamento no art. 15, inc. II, da Lei 8.666/93, combinado com o art.
3º e 6º, da Lei 13.278/02 e com o art. 28 do Dec. 44.279/03, no
uso da competência estabelecida na Port. 9/06 – SNJ, publicada
no DOC de 20.4.06, AUTORIZO a utilização da Ata de RP 1/
SMG-CGBS-DGSS/10, cuja detentora é a empresa ZÊLLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.-EPP., inscrita no CNPJ 71.602.767/000139, para aquisição de 12.000 capas para processo, de papel
off-set, para uso desta Procuradoria Geral e de seus Departamentos, com entrega única, no prazo estabelecido na Cláusula
Quarta – Do Fornecimento - da Ata de que se trata, de 20 dias,
contados da data de recebimento pela detentora da nota de
empenho, pelo valor unitário, a capa, de R$0,17 e valor total de
R$ 2.040,00, cujo empenhamento autorizo. 2. Autorizo, ainda e
em conseqüência, a emissão de NE, que valerá como contrato,
onerando a dotação 2115.02.122.2610.4.814.3.3.90.30.00.0
0.16.99, do orçamento vigente para suporte da despesa, em
cujo anexo deverão ser discriminadas as condições do ajuste,
nos termos estabelecidos na Ata de RP em questão, inclusive as
penalidades cabíveis.
2007-0.309.862-0 - SNJ, PGM e seus Departamentos.
Aquisição de equipamentos diversos. 1. Em face dos elementos
que instruem o presente, notadamente a manifestação da –
CPLSC 2 desta Procuradoria Geral às fls. retro, que acolho, com
fundamento no art. 1º da LM 13.278/02, combinado com o art.
24, inc. II, da LF 8.666/93 e no uso da competência que me foi
atribuída pela Port. 9/06 – SNJ, publicada no DOC de 20.4.06,
AUTORIZO a contratação direta, por dispensável a licitação, da
empresa ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. – ME , inscrita
no CNPJ 09.538.374/0001-30, para aquisição dos equipamentos
abaixo discriminados, para utilização pelas unidades a seguir
indicadas, nos termos e condições da proposta de fls. 163/166,
observadas as especificações pertinentes já fornecidas, pelo
valor total de R$ 2.426,00, cujo empenhamento ora autorizo,
com entrega em até 20 dias úteis a contar do recebimento da
nota de empenho pela empresa a ser contratada, de uma única
vez, na Procuradoria Geral do Município – Rua Maria Paula, 270
– 1º andar, das 8h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h30, sendo
que os produtos deverão ser fornecidos embalados conforme
praxe dos fabricantes, de modo a garantir segurança e proteção
durante o transporte, devendo, caso necessário, ser desembalados e montados para uso das unidades requisitantes, cabendo
ainda, fornecer manual e/ou instruções para correto manuseio
e manutenção em língua portuguesa. A saber: ITEM 1 - 1
LIXADEIRA DE CINTA COM RECOLHEDOR DE APARAS, ACOMPANHA LIXAS. UNIDADE REQUISITANTE: PGM. GARANTIA: 1
ano a partir da data de entrega.MARCA: TOOLMIX. PREÇO: R$
265,00; ITEM 2 - 2 SERRAS MANUAIS TICO-TICO. UNIDADES
REQUISITANTES: PGM – FISC. GARANTIA: 6 meses a partir da
data de entrega.MARCA: BLACK & DECKER. PREÇO: R$ 330,00
unitário e total R$ 660,00; ITEM 03 1 SERRA MÁRMORE 127V.
UNIDADE REQUISITANTE: PGM. GARANTIA:1 ano a partir da
data de entrega.MARCA: MAKITA. PREÇO: R$ 250,00; ITEM
4 2 PARAFUSADEIRAS SEM FIO , BIVOLT, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS, CARREGADORES INCLUSOS, ACOMPANHADAS
DE MALETAS COM ACESSÓRIOS. UNIDADES REQUISITANTES:
JUD - FISC. GARANTIA: 6 meses a partir da data de entrega.
MARCA: BLACK & DECKER. PREÇO: R$ 134,00 unitário e total
de R$ 268,00; ITEM 5 - 2 MULTÍMETROS DIGITAIS PORTÁTEIS,
DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, PARA LEITURA AUTOMÁTICA,
REGISTRO MÁXIMO E MÌNIMO E DE 04 DÍGITOS. UNIDADES
REQUISITANTES: JUD - FISC GARANTIA: 1 ano a partir da data
de entrega. MARCA: MINIPA.PREÇO: R$ 213,00 unitário e total
de R$ 426,00; ITEM 6 -2 ASPIRADORES E JATEADORES DE
AR COM JOGO DE BICOS E FILTROS PARA UTILIZAÇÃO DAS
UNIDADES DE INFORMÁTICA PARA LIMPEZA DE COMPUTADORES , TECLADOS IMPRESSORAS E FACSÍMILES UNIDADES REQUISITANTES: SNJ – JUD. GARANTIA: 6 meses a
partir da data de entrega.MARCA: MASTER SUX PREÇO:
R$ 139,00 unitário e total de R$ 278,00; e, ITEM 7 - 9
MINI TESTADORES PARA CABOS DE REDE COM CONECTORES
RJ 45 E RJ 11 UNIDADES REQUISITANTES: PGM; PATR; DESAP;
JUD; PROCED E FISC. GARANTIA: 6 meses a partir da data de
entrega. MARCA: MULTITOC. PREÇO: R$ 31,00 unitário e total
de R$ 279,00. 2. AUTORIZO, em conseqüência, para suporte

da despesa, a emissão da competente Nota de Empenho, que
valerá como contrato, onerando a dotação 2115.02.122.2610
.4.814.4.4.90.52.00.00.38.99 do orçamento vigente, em cujo
anexo deverão ser fixadas as condições do ajuste, bem assim as
penalidades de praxe.

SAÚDE
PROCESSO: 2010-0.234.911-3
DESPACHO DO SECRETÁRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 358/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da
Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade
de cumprimento de ordem judicial, AUTORIZO, nos termos da
competência delegada pelo Decreto Municipal nº. 50.689/2009,
a contratação por dispensa de licitação, fundamentada no
artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, da empresa NESTLE
BRASIL LTDA (CNPJ nº. 60.409.075/0001-52), para o fornecimento de 24 latas de leite Nestogeno 2, no valor global de R$
224,88, conforme requisição de fls. 30/31, e proposta de fls. 47,
onerando-se a dotação orçamentária nº.1800.1810.10.302.111
1.4107.3390.3000.

PROCESSO: 2010-0.300.753-4
DESPACHO DO SECRETÁRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 351/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da
Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade
de cumprimento de ordem judicial, AUTORIZO, nos termos da
competência delegada pelo Decreto Municipal nº. 50.689/2009,
a contratação por dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, das empresas:
a) HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº. 26.921.908/0001-21), para o fornecimento de 180 comprimidos de Liptor (atorvastatina), no
valor global de R$ 418,14, conforme requisição de fls. 09/10, e
proposta de fls. 30/31, onerando-se a dotação orçamentária nº.
1800.1810.10.302.1114.4106.3390.3000.
b) AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ
nº. 06.176.568/0001-44) para o fornecimento de 360 comprimidos de Vastarel, no valor global de R$ 666,00, conforme
requisição de fls. 09/10, e proposta de fls. 37, onerando-se a
dotação orçamentária nº.1800.1810.10.302.1114.4106.3390
.3000.

PROCESSO: 2010-0.270.211-5
DESPACHO DO SECRETÁRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 352/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da
Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade
de cumprimento de ordem judicial, AUTORIZO, nos termos da
competência delegada pelo Decreto Municipal nº. 50.689/2009,
a contratação por dispensa de licitação, fundamentada no
artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, da empresa NOVARTIS
BIOCIENCIAS S/A (CNPJ nº. 56.994.502/0098-62), para o
fornecimento de 196 comprimidos de Femara 2,5 mg, no valor
global de R$ 2.138,36, conforme requisição de fls. 20/21, e proposta de fls. 35/369, onerando-se a dotação orçamentária nº.18
00.1810.10.302.1114.4106.3390.3000.

PROCESSO: 2010-0.182.800-0
DESPACHO DO SECRETÁRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 350/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação
da Assessoria Jurídica, e em especial a necessidade de cumprimento de ordem judicial, AUTORIZO, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, a
contratação por dispensa de licitação fundamentada no artigo
24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93:
a) Da empresa HMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ nº 00.593.591/0001-58) para o fornecimento de 360 equipos para dieta enteral, no valor global de
R$226,80, conforme requisição de fls. 27/28 e proposta de fls.
70 e 136, onerando-se a dotação orçamentária nº 1810.10.302.
1111.4107.3390.3000.
b) Da empresa PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. (CNPJ nº
81.887.838/0001-40) para o fornecimento de 24 caixas de
sorbitol + laurilsulfato de sódio (minilax), no valor global de
R$342,72, conforme requisição de fls. 27/28 e proposta de fls.
76 e 139, onerando-se a dotação orçamentária nº 1810.10.302.
1114.4106.3390.3000.
c) Da empresa CEI ? COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. (CNPJ nº
40.175.705/0001-64) para o fornecimento de 01 sonda para
alimentação enteral por gastrostomia, estéril, único uso, toda
em silicone, transparente, de qualidade médica, com porta
a face de design cônico, veio graduado do tubo G, equipada
com balão gástrico para retenção interna e disco de retenção
tamanho 22 FR/CH (7,3mm), tamanho do balão 20 CC, no valor
global de R$212,00, conforme requisição de fls. 27/28 e proposta de fls. 121 e 143, onerando-se a dotação orçamentária nº
1810.10.302.1111.4107.3390.3000.

PROCESSO: 2010-0.276.155-3
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 225/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
À vista dos elementos constantes no presente processo, em
especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta,
bem como a exclusividade atestada nos autos, AUTORIZO,
nos termos da competência delegada pela Portaria nº 168/09SMS.G, com fundamento no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, a
aquisição de 02 (duas) placas neutras com tratamento isolante
em nylon, 01 (um) conjunto de mangueira completa e 12 (doze)
filtros de vapores orgânicos, para atender às necessidades do
H.M.M.E. ?Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva?, diretamente
da empresa LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. - EPP, CNPJ nº 59.844.662/0001-90,
nas condições propostas às fls. 02/03, pelo valor total de R$
1.785,00 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais), onerando
a dotação orçamentária nº 1821.10.302.1111.4.103.3.3.90.30.0
0.00, tendo em vista a compatibilidade do preço proposto com
o praticado no mercado e o atendimento das demais condições
para a contratação.

PROCESSO: 2010-0.311.745-3
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 227/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a manifestação da Coordenadoria do Sistema Municipal
de Atenção às Urgências e Emergências desta Pasta, bem como
a exclusividade atestada nos autos, AUTORIZO, nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 168/09-SMS.G, com
fundamento no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, a aquisição de
100 (cem) dispositivos para contracepção feminina ?Essure?,
para viabilizar a realização do projeto ?Esterilização Tubária
por Histeroscopia. Uma Alternativa na Rede Pública de Saúde?,
que será desenvolvido no H.M.M.E. ?Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva?, diretamente da empresa COMERCIAL COMMED
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 02.643.718/000121, nas condições propostas às fls. 85 e 99, pelo valor total de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 1810.10.302.1111.4.107.3.3.90.30.00.03, tendo
em vista a compatibilidade do preço proposto com o praticado
no mercado e o atendimento das demais condições para a
contratação.
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PROCESSO: 2010-0.221.571-0
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 329/2008-SMS.G
PENALIDADE
I . À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial
a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho
como razão de decidir e nos termos da competência delegada
pela Portaria nº 168/09-SMS, APLICO à empresa Interlab
Farmacêutica Ltda, CNPJ: 43.295.831/0001-40, detentora
da ATA RP nº 329/2008-SMS.G, a penalidade de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal
nº000.021.207, em razão do atraso na entrega do material,
consubstanciado pela Nota de Empenho n° 90981/10 e respectiva Ordem de Fornecimento n° 1099/10-1, com fundamento no
art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.
II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso.

PROCESSO: 2010-0.110.522-9
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 296/2008-SMS.G
RETIRRATIFICAÇÃO
À vista do constante no presente administrativo, em especial
da manifestação da CFO-SMS e pela Assessoria Jurídica desta
Pasta, que acolho, como razões de decidir, RETI-RATIFICO, nos
termos pela competência delegada pela Portaria 168/09-SMS.G,
o despacho de fls.80, publicado em DOC de 05/11/2010, pág.
232, para fazer constar que a pena pecuniária aplicada a empresa HYPERMARCAS S.A LTDA., CNPJ nº 02.932.074/0032-98
é de multa de 6% sobre os valores das notas fiscais n° 04207
e 04337, e não como constou, permanecendo inalteradas as
demais disposições do referido despacho que não colidirem
com o presente.

PROCESSO: 2010-0.133.710-3
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
PREGÃO ELETRÔNICO 250/2010-SMS.G
RETIRRATIFICAÇÃO
À vista do que consta no presente processo administrativo,
nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art.
4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência
delegada pela Portaria nº 1527/2010 – SMS-G, RETIRRATIFICO a HOMOLOGAÇÃO de fls 245, publicado no DOC/SP
de 26/11/2010, pág. 120, o resultado do certame licitatório
realizado por Pregão Eletrônico n° 250/2010, processado pela
Comissão Especial de Licitação da SMS, cujo objeto é aquisição
de MESA PARA EXAME CLINICO ADULTO, face à decisão de fls.
188/207, que julgou, sob o critério de menor preço o referido
certame, e ADJUDICOU seu objeto a empresa: METALURGICA
2002 LTDA, CNPJ nº. 05.293.504/0001-60, ITEM ÚNICO, para
constar o valor total correto de R$ 95.770,00, por atender ao
Edital, possuir parecer técnico favorável, apresentarem preços
de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisa
realizada pela Unidade Requisitante às fls. 39/52.

PROCESSO: 2010-0.133.710-3
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
PREGÃO ELETRÔNICO 250/2010-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial o despacho de fls. 285, e nos termos da competência delegada pela
Portaria n° 1.041/2010-SMS-G, AUTORIZO a emissão da nota
de empenho em favor da empresa MÉTALÚRGICA 2002 LTDA,
CNPJ N° 05.293.504/0001-60, no valor total de R$ 95.770,00,
visando a aquisição de mesa para exame clínico adulto para
equipar unidades de saúde da Pasta, com prazo de entrega
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do
contrato e retirada da Nota de Empenho, através do Pregão
Eletrônico n° 250/2010, processado pela Comissão Especial de
Licitação da SMS, para atender as necessidades de saúde da
Pasta no âmbito do Projeto de Expansão da Estratégia de Saúde
da Família no Município de São Paulo (fase 2) – PROESF 2, onerando a dotação n° 18.10.10.301.1111.4.4.90.52.00.02.680.8
.1, através da nota de reserva n° 111119.

PROCESSO: 2010-0.135.193-9
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
PREGÃO ELETRÔNICO 249/2010-SMS.G
RETIRRATIFICAÇÃO
À vista do constante no presente administrativo, RETIRRATIFICO o despacho proferido às fls. 285, do Processo Administrativo n° 2010-0.135.193-9, publicado no DOC de 03/12/2010,
pág. 68, para dele fazer constar o valor total correto é de R$
160.296,96, em favor da empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA
COMÉRCIO E REP. LTDA, CNPJ N° 48.939.276/0001-66, e não
como constou.

PROCESSO 2010-0.135.415-6
5ª COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 315/2010-SMS.G
Extrato da Ata da Sessão Pública de Pregão – Realizado em
30/11/2010 - Ata integral juntada às fls. 130/133 do processo
em epígrafe - Certame conduzido pela 5ª CPL/SMS.
OBJETO: Contratação de Serviços de Manutenção com Fornecimento de Peças para Veículos da Marca Mercedes Benz – Modelo Sprinter.
ATOS DA SESSÃO: Recebimento dos documentos relativos ao
credenciamento.
CONSULTA A LISTAGEM: Em consulta à listagem do Departamento de Gestão de Suprimentos e Serviços - DGSS foi
verificado que as empresas credenciadas não constam do rol de
empresas declaradas inidôneas ou suspensas de participação
em licitações e impedidas de contratar com a Administração.
Em pesquisa aos sites: http://www.comprasnet.gov.br, http://
www.sancoes.sp.gov.br foi verificada a inexistência de penalidades impeditivas de participação em nome das empresas
credenciadas.
CREDENCIAMENTO DA EMPRESA: AGRICOL DIESEL LTDA CNPJ
51.193.114/0001-14, e em seguida foi comunicado o encerramento do credenciamento.
RECEBIMENTO: da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, do envelope nº 01 (proposta comercial) e
do envelope nº 02 (documento de habilitação). Na seqüência,
foi aberto o envelope contendo proposta e com a colaboração
dos membros da Equipe de Apoio e Responsável Técnico, foi
examinada a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
execução de serviços, com aqueles definidos no Edital, tendo
sido CLASSIFICADA a proposta apresentada pelo licitante presente à sessão.
NEGOCIAÇÃO DIRETA: com a empresa AGRICOL DIESEL LTDA
CNPJ 51.193.114/0001-14 com a ACEITABILIDADE do valor obtido, por ser compatível com os preços praticados pelo mercado
conforme pesquisa de preços às fls. 23.
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: habilitação da
empresa AGRICOL DIESEL LTDA , por atender a todas as previsões do instrumento convocatório.
RECURSO: Após consulta, o licitante declinou do direito de
interpor recurso.
RESULTADO: A Pregoeira ADJUDICOU o
objeto
do
Pregão à empresa AGRICOL DIESEL LTDA, inscrita no CNPJ
51.193.118/0001-14, com o valor global de R$ 26.500,00 para
o item único, por atender ao Edital, possuir parecer favorável
do Responsável Técnico e ofertar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços
elaborados pelo setor, onerando a dotação orçamentária 1800.1
810.10.122.2610.4.102.3.3.90.39.00.00.
DETERMINAÇÃO FINAL: Processo em condições de ser encaminhado à autoridade competente para homologação.
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PROCESSO 2010-0.135.415-6

PROCESSO: 2010-0.319.072-0

PROCESSO: 2010-0.324.612-1

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 315/2010-SMS.G
À vista dos elementos constantes do presente e nos termos
do art. 43 VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da
Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada
pela Portaria nº 168/2009– SMS-G, HOMOLOGO o resultado do
certame licitatório realizado pelo Pregão nº 315/2010-SMS-G,
cujo objeto é a Contratação de Serviços de Manutenção com
Fornecimento de Peças para Veículos da Marca Mercedes Benz
– Modelo Sprinter , processado pela 5ª Comissão Permanente
de Licitação, que julgou sob o critério de menor preço, e ADJUDICOU o objeto licitado à empresa AGRICOL DIESEL LTDA,
inscrita no CNPJ 51.193.118/0001-14, com o valor global de
R$ 26.500,00, por atender ao Edital, possuir parecer favorável
do Responsável Técnico e ofertar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços
elaborado pelo setor, onerando a dotação orçamentárias 1800.1
810.10.122.2610.4.102.3.3.90.39.00.00.

DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 138/2010-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial o
despacho de fls. 47 e nos termos da competência delegada pela
Portaria nº 1041-SMS-G, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.,
CNPJ Nº 49.324.221/0001-04 no valor total de R$ 669,00, visando aquisição de ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL EM SISTEMA
FECHADO COM 500 ML- UN, através da Ata de Registro de
preços nº 138/2010-SMS-G, onerando a dotação 1810.10.30
2.1111.4.105.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº
123.431 /10.

DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 303/2010-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial o
despacho de fls. 95 e nos termos da competência delegada
pela Portaria nº 1041/10-SMS-G, AUTORIZO a emissão de nota
de empenho em favor da empresa IN DENTAL PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP.,
CNPJ Nº 07.788.510/0001-14, no valor total de R$ 7.200,00,
visando aquisição de CONES DE GUTA PERCHA Nºs 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80., através da Ata de Registro
de preços nº 303/2010-SMS-G, onerando a dotação 1810.10.3
02.1111.4.107.3.3.90.30.00.02, através da Nota de Reserva nº
124.280 /10.

PROCESSO: 2010-0.248.551-3
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
PREGÃO ELETRÔNICO 343/2010-SMS.G
PREJUDICADO
À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º,
XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência
delegada pela Portaria nº 168/2009– SMS-G, bem como pela
manifestação da 2ª Comissão de Licitações desta Pasta no processo administrativo nº 2010-0.248.551-3, que acolho TORNO
PREJUDICADO o certame realizado por Pregão Eletrônico nº
343/2010, cujo objeto consistia no registro de preços para
fornecimento de dispositivo para infusão venosa, para uso
nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, em razão da
inabilitação de todas as proponentes, uma vez que as mesmas
deixaram de apresentar todos os documentos técnicos exigidos
no edital.

PROCESSO: 2010-0.311.745-3
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
INEXIGIBILIDADE 227/2010-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos constantes no presente, em especial o
despacho constante de fls. retro, AUTORIZO, nos termos do
disposto na Portaria nº 1.041/10-SMS.G, a emissão de nota de
empenho no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em
favor da empresa COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 02.643.718/0001-21, para cobertura
das despesas decorrentes da aquisição 100 (cem) dispositivos
para contracepção feminina “Essure”, onerando a dotação
orçamentária nº onerando a dotação orçamentária nº 1810.10.3
02.1111.4.107.3.3.90.30.00.03.

PROCESSO: 2010-0.316.291-2
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 248/2009-SMS.G
AUTORIZAÇÃO PARA USO
À vista do constante no presente processo e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 168/09-SMS-G e com
fundamento no art.15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, art.3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e
no art. 31 do Decreto nº 44.729/03, AUTORIZO aquisição de
CATETER INTRAVENOSO AGULHADO RADIOPACO, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CALIBRE 14 G, através da Ata de Registro de
preços nº 248/2009-SMS-G, cuja detentora é a empresa INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., CNPJ Nº 59.309.302/000199, para suprir as necessidades de DTFCI - SAMU 192, conforme
requisição de fls 02 pelo valor total de R$ 209,97 onerando a
dotação 1810.10.302.1111.4.105.3.3.90.30.00.00, através da
Nota de Reserva nº 123.434 /10.

PROCESSO: 2010-0.316.291-2
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 248/2009-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial o
despacho de fls. 39 e nos termos da competência delegada
pela Portaria nº 1041-SMS-G, AUTORIZO a emissão de nota
de empenho em favor da empresa INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., CNPJ Nº 59.309.302/0001-99 no valor total
de R$ 209,97, visando aquisição de CATETER INTRAVENOSO
AGULHADO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 14
G, através da Ata de Registro de preços nº 248/2009-SMS-G,
onerando a dotação 1810.10.302.1111.4.105.3.3.90.30.00.00,
através da Nota de Reserva nº 123.434 /10.

PROCESSO: 2010-0.318.300-6
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 241/2009-SMS.G
AUTORIZAÇÃO PARA USO
À vista do constante no presente processo e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 168/09-SMS-G e com
fundamento no art.15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, art.3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e
no art. 31 do Decreto nº 44.729/03, AUTORIZO aquisição de
ESCOPOLAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 MG/ML
EM AMPOLA COM 1 ML - AMP, através da Ata de Registro de
preços nº 241/2009-SMS-G, cuja detentora é a empresa HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.,
CNPJ Nº 17.174.657/0001-78, para suprir as necessidades de
DTFCI - SAMU 192, conforme requisição de fls 02 pelo valor
total de R$ 104,70 onerando a dotação 1810.10.302.1111.4.1
05.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº 122.192 /10.

PROCESSO: 2010-0.318.300-6
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 241/2009-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial o
despacho de fls. 36 e nos termos da competência delegada pela
Portaria nº 1041-SMS-G, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA., CNPJ Nº 17.174.657/0001-78
no valor total de R$ 104,70, visando aquisição de ESCOPOLAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 MG/ML EM AMPOLA
COM 1 ML - AMP, através da Ata de Registro de preços nº
241/2009-SMS-G, onerando a dotação 1810.10.302.1111.4.10
5.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº 122.192 /10.

PROCESSO: 2010-0.319.072-0
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 138/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO PARA USO
À vista do constante no presente processo e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 168/09-SMS-G e com
fundamento no art.15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art.3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e no
art. 31 do Decreto nº 44.729/03, AUTORIZO aquisição de ÁGUA
DESTILADA INJETÁVEL EM SISTEMA FECHADO COM 500 MLUN, através da Ata de Registro de preços nº 138/2010-SMS-G,
cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.,
CNPJ Nº 49.324.221/0001-04, para suprir as necessidades de
DTFCI - SAMU 192, conforme requisição de fls 02 pelo valor
total de R$ 669,00 onerando a dotação 1810.10.302.1111.4.1
05.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº 123.431 /10.

PROCESSO: 2010-0.324.599-0
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 195/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO PARA USO
À vista do constante no presente processo e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 168/09-SMS-G e com
fundamento no art.15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, art.3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e
no art. 31 do Decreto nº 44.729/03, AUTORIZO a aquisição de
ESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO, através da Ata de Registro de
preços nº 195/2010-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRC
CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. EPP., CNPJ Nº 07.037.030/0001-11,
para suprir as necessidades de CDMEC, conforme requisição
de fls. 02, pelo valor total de R$ 3.873,48, onerando a dotação
1810.10.302.1111.4.107.3.3.90.30.00.02, através da Nota de
Reserva nº 124.278 /10.

PROCESSO: 2010-0.324.599-0
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 195/2010-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial o
despacho de fls. 27 e nos termos da competência delegada pela
Portaria nº 1041/10-SMS-G, AUTORIZO a emissão de nota de
empenho em favor da empresa CRC CENTRO DE REFERÊNCIA
EM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. EPP.,
CNPJ Nº 07.037.030/0001-11, no valor total de R$ 3.873,48,
visando aquisição de ESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO, através
da Ata de Registro de preços nº 195/2010-SMS-G, onerando a
dotação 1810.10.302.1111.4.107.3.3.90.30.00.02, através da
Nota de Reserva nº 124.278 /10.

PROCESSO: 2010-0.104.255-3
5ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 321/2010-SMS.G
Extrato da Ata da Sessão Pública de Pregão – Realizado em
02/12/2010 - Ata integral juntada às fls. 372/374 do processo
em epígrafe - Certame conduzido pela 5ª CPL/SMS.
OBJETO: Ata de Registro de Preços para fornecimento de Anestésico Tópico.
ATOS DA SESSÃO: Recebimento dos documentos relativos ao
credenciamento.
CONSULTA A LISTAGEM: Em consulta à listagem do Departamento de Gestão de Suprimentos e Serviços - DGSS foi
verificado que as empresas credenciadas não constam do rol de
empresas declaradas inidôneas ou suspensas de participação
em licitações e impedidas de contratar com a Administração.
Em pesquisa aos sites: http://www.comprasnet.gov.br, http://
www.sancoes.sp.gov.br foi verificada a inexistência de penalidades impeditivas de participação em nome das empresas
credenciadas.
CREDENCIAMENTO DA EMPRESA: PORTAL LTDA CNPJ
05.005.873/0001-00, e em seguida foi comunicado o encerramento do credenciamento.
RECEBIMENTO: da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, do envelope nº 01 (proposta comercial) e
do envelope nº 02 (documento de habilitação). Na seqüência,
foi aberto o envelope contendo proposta e com a colaboração
dos membros da Equipe de Apoio e Responsável Técnico, foi
examinada a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
execução de serviços, com aqueles definidos no Edital, tendo
sido CLASSIFICADA a proposta apresentada pelo licitante presente à sessão.
NEGOCIAÇÃO DIRETA: com a empresa PORTAL LTDA com a
ACEITABILIDADE do valor obtido, por ser compatível com os
preços praticados pelo mercado conforme pesquisa de preços
às fls. 240.
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: habilitação
da empresa PORTAL LTDA, por atender a todas as previsões do
instrumento convocatório.
RECURSO: Após consulta, o licitante declinou do direito de
interpor recurso.
RESULTADO: A Pregoeira ADJUDICOU o objeto do Pregão à
empresa PORTAL LTDA, inscrita no CNPJ 05.005.873/0001-00,
com o valor unitário de R$ 0,38 para o item único, por atender
ao Edital, possuir parecer favorável do Responsável Técnico e
ofertar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços elaborados pelo setor as
fls. 240.
DESCLASSIFICADA: Empresa M.A. Zanelato &Cia Ltda., as
documentações de proposta e habilitação foram enviadas via
Sedex e recebida em 29.11.2010 por esta Secretaria, sua desclassificação decorreu pela falta da apresentação do Certificado
de Boas Praticas exigidos no edital item 6.2.1.2.
DETERMINAÇÃO FINAL: Processo em condições de ser encaminhado à autoridade competente para homologação.

PROCESSO: 2010-0.324.612-1
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 303/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO PARA USO
À vista do constante no presente processo e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 168/09-SMS-G e com
fundamento no art.15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, art.3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e
no art. 31 do Decreto nº 44.729/03, AUTORIZO a aquisição de
CONES DE GUTA PERCHA Nºs 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,
60, 70 e 80., através da Ata de Registro de preços nº 303/2010SMS-G, cuja detentora é a empresa IN DENTAL PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP.,
CNPJ Nº 07.788.510/0001-14, para suprir as necessidades de
CDMEC, conforme requisição de fls. 02 a 07, pelo valor total de
R$ 7.200,00, onerando a dotação 1810.10.302.1111.4.107.3.3.
90.30.00.02, através da Nota de Reserva nº 124.280 /10.

PROCESSO: 2010-0.104.255-3
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 321/2010-SMS.G
À vista dos elementos constantes do presente e nos termos
do art. 43 VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da
Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada
pela Portaria nº 168/2009– SMS-G, HOMOLOGO o resultado do
certame licitatório realizado pelo Pregão nº 321/2010-SMS-G,
cujo objeto é a Ata de Registro de Preços de fornecimento de
Anestésico Tópico, processado pela 5ª Comissão Permanente
de Licitação, que julgou sob o critério de menor preço, e ADJUDICOU o objeto licitado à empresa PORTAL LTDA, inscrita
no CNPJ 05.005.873/0001-00, com o valor unitário de R$ 0,38,
por atender ao Edital, possuir parecer favorável do Responsável
Técnico e ofertar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços elaborado pelo
setor as fls. 240.

PROCESSO: 2010-0.325.795-6
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 128/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO PARA USO
À vista do constante no presente processo e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 168/09-SMS-G e com
fundamento no art.15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, art.3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e
no art. 31 do Decreto nº 44.729/03, AUTORIZO a aquisição de
AMALGAMA EM CÁPSULAS - 2 PORÇÕES, através da Ata de
Registro de preços nº 128/2010-SMS-G, cuja detentora é a empresa IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA. EPP, CNPJ Nº 07.788.510/0001-14, para
suprir as necessidades de CDMEC, conforme requisição de fls.
02, pelo valor total de R$ 13.050,00, onerando a dotação 1810.
10.302.1111.4.107.3.3.90.30.00.02, através da Nota de Reserva
nº 124.306 /10.

PROCESSO: 2010-0.325.795-6
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 128/2010-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial o
despacho de fls. 31 e nos termos da competência delegada
pela Portaria nº 1041/10-SMS-G, AUTORIZO a emissão de nota
de empenho em favor da empresa IN DENTAL PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP,
CNPJ Nº 07.788.510/0001-14, no valor total de R$ 13.050,00,
visando aquisição de AMALGAMA EM CÁPSULAS - 2 PORÇÕES,
através da Ata de Registro de preços nº 128/2010-SMS-G,
onerando a dotação 1810.10.302.1111.4.107.3.3.90.30.00.02,
através da Nota de Reserva nº 124.306 /10.

PROCESSO: 2010-0.326.418-9
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
DESPACHO DA DIRETORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2010-SMS.G
AUTORIZAÇÃO PARA USO
À vista do constante no presente processo e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 168/09-SMS-G e com
fundamento no art.15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art.3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e no art.
31 do Decreto nº 44.729/03, AUTORIZO a aquisição de AGULHA
HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12, através da Ata de Registro de preços nº 010/2010-SMS-G, cuja detentora é a empresa
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., CNPJ
Nº 21.551.379/0008-74, para suprir as necessidades de CDMEC,
conforme requisição de fls. 02, pelo valor total de R$ 42.930,00,
onerando a dotação 1810.10.302.1111.4.107.3.3.90.30.00.02,
através da Nota de Reserva nº 124.309 /10.

PROCESSO: 2010-0.326.418-9
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2010-SMS.G
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
À vista dos elementos contidos no presente, em especial o
despacho de fls. 43 e nos termos da competência delegada pela
Portaria nº 1041/10-SMS-G, AUTORIZO a emissão de nota de
empenho em favor da empresa BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., CNPJ Nº 21.551.379/0008-74, no
valor total de R$ 42.930,00, visando aquisição de AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12, através da Ata de Registro
de preços nº 010/2010-SMS-G, onerando a dotação 1810.10.3
02.1111.4.107.3.3.90.30.00.02, através da Nota de Reserva nº
124.309 /10.

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM O NÚMERO DO
PROCESSO INCORRETO NO DOC/SP DE 09/12/2010 –
PÁG.73
PROCESSO:2006-0.222.523-6
SMS.G / ASSESSORIA JURÍDICA
Extrato do Termo Aditivo n° 006/2010 ao Contrato nº. 112/
SMS.G/2006 – Processo nº. 2006-0.022.523-6 - Contratante:
PMSP/SMS – Contratada: Labclim, Diagnósticos Laboratoriais
Ltda - EPP - Objeto do contrato: Prestação de serviços de
análise e processamento de exames diagnóstico laboratoriais,
incluindo o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos de
informática com software gerencial, insumos para coleta de
exames, materiais de consumo de acordo com as normas do
SUS – Objeto do Aditamento: Prorrogação do ajuste pelo período de 12 meses, a partir de 01/12/2010 - Dotação: n° 1810.
10.302.1111.4103.3390.3900.00.433.50.8 – Nota de Empenho
n° 121844, no valor de R$ 498.754,96.

PROCESSO: 2010-0.251.463-7
2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 325/2010-SMS.G
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Nos dias vinte e três de Novembro de dois mil e dez, às 14:00
horas reuniram-se na sala do pregão, localizada no 3º andar do
prédio sede da SMS, a 2ª CJLSMS, constituída pela Portaria nº
1525/2010 – SMS.G para a realização da sessão de abertura
do Pregão Presencial nº 325/2010 SMS, cujo objeto é o registro
de preço para fornecimento de Medicamentos Manipulados
II, para a Secretaria Municipal de Saúde. Aberta a sessão,
procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes
para formulação de propostas e prática dos demais atos de
atribuições do licitante. Credenciamento da única proponente,
empresa SAG FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 08.893.288/0001-82
(credenciado: Marijunia de Almeida ). Em consulta à listagem
nº 25/2010, do Departamento de Gestão de Suprimentos e
Serviços - DGSS, publicada no DOC de 18/11/2010, foi verificado
que a empresa credenciada não consta do rol de empresas declaradas inidôneas ou suspensas de participação em licitações
e impedidas de contratar com a Administração. Em pesquisa
aos sites: http://www.comprasnet.gov.br ,http://www.sancoes.
sp.gov.br , http://www.tce.sp.gov.br, foi verificada a inexistência
de penalidades impeditivas de participação em nome da empresa credenciada. Recebimento do envelope de proposta e de
documentos de habilitação. Abertura do envelope contendo a
proposta da empresa e análise da documentação. Não foram
apresentadas propostas para os itens 1, 2 e 4, sendo os mesmos
declarados desertos . Foi ofertado para item 3 o valor unitário
de R$ 45,00 e para o item 5 o valor unitário de R$ 20,00 e em
negociação direta com o representante, alcançou-se o valor
unitário de R$ 13,65 para o item 3 e para o item 5, alcançou-se
o valor unitário de R$ 4,19, sendo os mesmos considerados
aceitáveis por estarem de acordo com os preços praticados pelo
mercado, conforme planilha de preço anexada ao processo.
Aberto o 2º envelope contendo os documentos de habilitação
da licitante, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, razão pela qual foi declarada vencedora do
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certame e adjudicado seus itens à empresa SAG FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 08.893.288/0001-82 item 3 , pelo valor unitário de R$ 13,65, e item 5 pelo unitário de R$ 4,19, por ser a
melhor oferta, atender ao edital e cotar produtos com preço na
média praticada no mercado, conforme pesquisa constante dos
autos. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que lida
e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão e
pelo representante da empresa. Nada mais havendo, foi lavrada
a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos
membros da Comissão e pelo representante da empresa.

PROCESSO: 2010-0.251.463-7
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
PREGÃO PRESENCIAL 325/2010-SMS.G
HOMOLOGAÇÃO
I – À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art.
4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência
delegada pela Portaria nº 168/2009– SMS-G, HOMOLOGO
o certame licitatório realizado por PREGÃO PRESENCIAL nº
325/2010, cujo objeto é o Registro de Preços para fornecimento
de medicamentos manipulados II, processado pela 2ª CPL/
SMS, e ADJUDICO à empresa: SAG Farmacêutica Ltda, CNPJ nº
08.893.288/0001-82, o item 03, pelo valor unitário de R$ 13,65
e o item 05, pelo valor unitário de R$ 4,19; por possuir parecer
técnico favorável e apresentar preços de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisa realizada pela Unidade
Requisitante às fls.12/55.
II – Declaro DESERTOS os itens 01, 02 e 04, tendo em vista
que não acudiram proponentes interessados em participar dos
referidos itens.

PROCESSO: 2009-0.343.384-9
2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 360/2010-SMS.G
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Nos dias oito de dezembro de dois mil e dez, às 14:00 horas
reuniram-se na sala do pregão, localizada no 3º andar do
prédio sede da SMS, a 2ª CJLSMS, constituída pela Portaria nº
1525/2010 – SMS.G para a realização da sessão de abertura
do Pregão Presencial nº 360/2010 SMS, cujo objeto é a aquisição de materiais necessários à produção de medicamentos
homeopáticos, para a Secretaria Municipal de Saúde. Aberta
a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos
pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos
demais atos de atribuições do licitante. Credenciamento da
única proponente, empresa EMVIPLAS Embalagens Ltda, CNPJ
01.486.185/0001-59 (credenciada: Lucidalva Gonçalves da Silva
Belo). Em consulta à listagem nº 26/2010, do Departamento de
Gestão de Suprimentos e Serviços - DGSS, publicada no DOC
de 25/11/2010, foi verificado que a empresa credenciada não
consta do rol de empresas declaradas inidôneas ou suspensas
de participação em licitações e impedidas de contratar com a
Administração. Em pesquisa aos sites: http://www.comprasnet.
gov.br e http://www.sancoes.sp.gov.br foi verificada a inexistência de penalidades impeditivas de participação em nome
da empresa credenciada. Recebimento dos envelopes de propostas e de documentos de habilitação. Abertura do envelope
contendo a proposta da empresa e análise da documentação.
Foi declarado deserto de propostas o item 01 por não acudirem
interessados e foi ofertado para item 2 o valor unitário de R$
0,69, e para item 3 o valor unitário de R$ 1,20, sendo que o
valor ofertado para o item 02 foi aceito pois esta de acordo
com a media de preços constante da pesquisa efetuada junto
ao mercado. Quanto ao item 03, em negociação direta com o
representante, alcançou-se o valor unitário de R$ 1,060, preço
este compatível com a pesquisa . Aberto o 2º envelope contendo os documentos de habilitação da licitante, foi verificado
o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, razão
pela qual foi declarada habilitada e vencedora do certame e
adjudicado seus itens à empresa EMVIPLAS Embalagens Ltda,
CNPJ nº 01.486.185/0001-59, item 02, pelo valor unitário de
R$ 0,69 e item 03, pelo valor unitário de R$ 1,060, por ser a
melhor oferta, atender ao edital e cotar produtos com preço na
média praticada no mercado, conforme pesquisa constante dos
autos. Sugestão de tornar deserto o item 01, por não ter apresentado proposta. Nada mais havendo, foi lavrada a presente
ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos membros
da Comissão e pelos representante da empresa.

PROCESSO: 2009-0.343.384-9
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
PREGÃO PRESENCIAL 360/2010-SMS.G
HOMOLOGAÇÃO
I - À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93, art. 4º da Lei
Federal nº 10.520/02, e nos termos da competência delegada
pela Portaria nº 168/2009-SMS.G, HOMOLOGO o certame
licitatório realizado por PREGÃO PRESENCIAL nº 360/2010, cujo
objeto é a aquisição de materiais necessários à produção de
medicamentos homeopáticos, para uso da Secretaria Municipal
de Saúde, processado pela 2ª CPL/SMS, e ADJUDICO à empresa: EMVIPLAS Embalagens Ltda, CNPJ 01.486.185/0001-59,
item 02, pelo valor unitário de R$ 0,69, totalizando o valor de
R$ 1.725,00 e item 03, pelo valor unitário de R$ 1,060, totalizando o valor de R$ 3.922,00, perfazendo o montante de R$
5.647,00, onerando-se a dotação orçamentária nº 1800.1810.
10.302.1111.4.107.3.3.90.30.00.00, por possuir parecer técnico
favorável da Unidade Requisitante presente à sessão e cotar
produto com preço na média praticada no mercado, conforme
pesquisa juntada ás fls. 06/49, 56/81e 280/307 do processo.
II – Declaro DESERTO o item 01, tendo em vista que não acudiram proponentes interessados em participar do referido item.

PROCESSO: 2010-0.203.713-8
2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 318/2010-SMS.G
Extrato da Ata de Sessão Pública do Pregão Presencial
nº 318/2010 - Realizado em 02/12/10 – Ata integral juntada
a fls. 184/188 do processo nº 2010-0.203.713-8 – Certame
conduzido pela 2ª CPL/SMS. Objeto: Aquisição de Dialisador
Capilar, para uso da Autarquia Hospitalar Municipal- Atos da
sessão: Recebimento dos documentos relativos à declaração de
cumprimento das condições de habilitação e ao credenciamento
dos licitantes. Credenciamento das empresas: Fresenius Medical
Care Ltda., CNPJ nº 01.440.590/0001-36; Mix Medical’s Ltda,
CNPJ nº 03.091.655/0001-00 e Guinez International Comércio,
Representação, e Importação Ltda, CNPJ nº 03.215.031/000158. Em consulta à listagem nº 26/2010, do Departamento de
Gestão de Suprimentos e Serviços - DGSS, publicada no DOC
de 25/11/2010, pag. 57, foi verificado que as empresas credenciadas não constam do rol de empresas declaradas inidôneas
ou suspensas de participação em licitações e impedidas de
contratar com a Administração. Em pesquisa aos sites: http://
www.comprasnet.gov.br, http://www.sancoes.sp.gov.br, http://
www.cgu.gov.br/ e http://www.tce.sp.gov.br, foi verificada a inexistência de penalidades impeditivas de participação em nome
das empresas credenciadas. Recebimento dos envelopes de propostas e de documentos de habilitação. Abertura dos envelopes
contendo as propostas das empresas proponentes. Formulação
de lances pelas empresas selecionadas nos termos da legislação
que rege o certame, classificação das propostas, exame da
documentação de habilitação das empresas de menor preço
classificadas. Recursos: Consultados os licitantes declinaram do
direito de interpor recurso.
Resultado: Pregoeira adjudicou o objeto do Pregão à empresa:
Guinez International Comércio, Representação, e Importação
Ltda, CNPJ nº 03.215.031/0001-58, item único, pelo valor
unitário de R$ 57,00, perfazendo o valor total de R$ 28.500,00

