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DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

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

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

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, 1398/1402 – 10º andar – Consolação – São Paulo/SP 
– CEP 01307-002, no horário das 09:00 às 16:00 horas, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,16 (dezesseis centavos) por folha, 
em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 DESPACHO I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
Processo n° 2015-0.247.740-4 - À vista dos elementos 

constantes no presente processo administrativo, com funda-
mento nos artigos 15°, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da 
Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída 
pela Lei Municipal n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 
14.669/08, RETIRRATIFICO o despacho autorizatório publicado 
no DOC/SP de 14/11/2015 página nº 140, em virtude da ne-
cessidade de readequação do valor total solicitado bem como 
dos quantitativos, os quais passam a ter a seguinte redação: 
aquisição de 120.416 unidades de Fralda, Descartável, Adulto, 
Tamanho G (item 01), 10.780 unidades de Fralda, Descartável, 
Adulto, Tamanho XG (item 04) e 17.374 unidades de Fralda, 
Descartável, Infantil, Tamanho XG (item 05), pelo valor total 
de R$ 117.626, 68 (Cento e dezessete mil, seiscentos e vinte 
e seis reais e sessenta e oito centavos) a ser onerado no exer-
cício 2015 e 275.976 unidades de Fralda, Descartável, Adulto, 
Tamanho G (item 01), 46.170 unidades de Fralda, Descartável, 
Adulto, Tamanho M (item 02) e 61.215 unidades de Fralda, Des-
cartável, Adulto, Tamanho XG (item 04), pelo valor total de R$ 
325.815,81 (Trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e quinze 
reais e oitenta e um centavos) a ser onerado no exercício 2016, 
onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00. 

 DESPACHO
I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
Processo n° 2015-0.266.804-8 - À vista dos elementos 

constantes no presente processo administrativo, com funda-
mento nos artigos 15°, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da 
Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída 
pela Lei Municipal n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 
nº 14.669/08, RETIRRATIFICO o despacho autorizatório publi-
cado no DOC/SP de 17/11/2015 página nº 97, em virtude da 
necessidade de readequações dos quantitativos, bem como do 
valor total solicitado, os quais passam a ter a seguinte redação: 
sendo 29.004 unidades de Atadura, Algodão, Ortopédico 20 
cm x 180 cm (Item 01) para o exercício de 2015, no valor de 
R$ 20.882,88 (Vinte mil e oitocentos e oitenta e dois reais e 
oitenta e oito centavos) e 9.000 unidades de Atadura, Algo-
dão, Ortopédico 20 cm x 180 cm (Item 01), 48.528 unidades 
de Atadura, Algodão, Ortopédico 10 cm x 180 cm (Item 04) e 
54.264 unidades de Atadura, Algodão, Ortopédico 15 cm x 180 
cm (Item 05) pelo valor total de R$ 48.055,68 (Quarenta e oito 
mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para o 
exercício de 2016, onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4
.103.3.3.90.30.00.

 DESPACHO
I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
Processo n° 2015-0.257.975-4 - À vista dos elementos 

constantes no presente processo administrativo, com funda-
mento nos artigos 15°, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da 
Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída 
pela Lei Municipal n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 
14.669/08, RETIRRATIFICO o despacho autorizatório publicado 
no DOC/SP de 14/11/2015 página nº 140, em necessidade de 
readequação do valor total solicitado bem como dos quanti-
tativos, os quais passam a ter a seguinte redação: aquisição 
de 60.800 unidades de Cateter, intravenoso, periférico sobre 
agulha, com dispositivo de segurança, 22G (item 05) no valor 
total de R$ 80.256,00 (Oitenta mil, duzentos e cinquenta e seis 
reais) para onerar o exercício de 2015 e aquisição de 173.150 
unidades de Cateter, intravenoso, periférico sobre agulha, com 
dispositivo de segurança, 20G (item 04) e 129.700 unidades de 
Cateter, intravenoso, periférico sobre agulha, com dispositivo 
de segurança, 22G (item 05) no valor total de R$ 399.762,00 
(Trezentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e dois 
reais) para onerar o exercício de 2016, onerando-se a dotação 
01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 2016-0.000.736-4
I – À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Ju-
rídica, que acolho, com esteio na competência atribuída pela 
Lei 13.271/02, alterada pela Lei 14.669/08, regulamentada pelo 
Decreto 50.478/09, AUTORIZO a contratação emergencial e 
direta da empresa TRANSKOMBY SERVIÇOS LTDA. - EPP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o 56.463.821/0001-19, para prestação de ser-
viço mediante locação de veículo com condutor e combustível, 
para a sede e unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar 
Municipal de 29 (vinte e nove) veículos do grupo “C” (item 01), 
pelo valor unitário mensal de R$ 6.872,00 (seis mil oitocentos 
e setenta e dois reais) e valor total mensal de R$ 199.288,00 
(cento e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais) 
e de 05 (cinco) veículos do grupo “D” (item 02), pelo valor 
unitário mensal de R$ 7.788,00 (sete mil setecentos e oitenta 
e oito reais) e valor total mensal de R$ 38.940,00 (trinta e oito 
mil, novecentos e quarenta reais), à partir de 08/01/2016, pelo 
valor total global mensal de R$ 238.228,00 (duzentos e trinta e 
oito mil e duzentos e vinte e oito reais), perfazendo o total da 
contratação R$ 1.429.368,00 (um milhão, quatrocentos e vinte 
e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais), pelo período de 
até 180 (cento e oitenta) dias, por Dispensa de Licitação, com 
amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 e na Lei 
Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 
44.279/03, onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.30
03.4.103.3.3.90.39.00.

II – Autorizo a emissão de Nota de Empenho no valor 
apontado em favor da credora.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA

 GABINETE DO PRESIDENTE
 2015-0.297.533-1 – EXTRATO DOTERMO DE 

CONTRATO 11/AMLURB/2015 -  CONTRATANTE: 
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB. 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA 
FILHO – VUNESP. OBJETO: Serviços técnicos especializados de 
organização e realização de Concurso Público para provimento 
de 176 (cento e setenta e seis) cargos constantes do Anexo VI, 
Tabela A, integrante da Lei nº 16.119, de 13 de janeiro de 2015, 
compreendendo 18 (dezoito) para Analista de Ordenamento 
Territorial; 73 (setenta e três) para Analista Fiscal de Serviços; 
12 (doze) para Analista de Planejamento e Desenvolvimento 
Organizacional; 04 (quatro) para Analista de Assistência e 
Desenvolvimento Social; 01 (um) para Analista de Informações, 
Cultura e Desporto e 68 (sessenta e oito) para Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas.

OBJETO DO ADITAMENTO: a) PRORROGAR o contrato pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 30/12/2015, 
com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8666/93.

b) INSERIR cláusula contratual de possibilidade de encerra-
mento antecipado do contrato, sem pagamento de indenização 
ou qualquer outro direito subjetivo para a contratada.

VALOR MENSAL: R$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e no-
venta reais)

VALOR PARA 2015: R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais)
VALOR PARA 2016: R$ 64.614,00 (sessenta e quatro mil, 

seiscentos e quatorze reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33

.90.39.00

 PENALIDADE
PROCESSO 2015-0.225.809-5
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 
– AHM.G, APLICO à empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 50.247.071/0001-61, 
a PENA DE MULTA de 15 % (quinze por cento) sobre a parcela 
inexecutada no caso de inexecução parcial, no cometimento 
de qualquer outra irregularidade no cumprimento da obriga-
ção, com base nos atestados de medição de serviços oriun-
dos do Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio, pelos serviços 
relativos aos Termos de Utilização nº 218/2015, 198/2015, 
199/2015, 200/2015, 201/2015, 239/2015, 240/2015, 241/2015 
e 242/2015, prestados nas cirurgias dos dias 22/07/2015, 
06/07/2015, 26/06/2015, 29/06/2015, 03/08/2015, 05/08/2015, 
11/08/2015 e 12/08/2015, oriundos das Notas Fiscais nº 92648, 
nº 91772, nº 91771, nº 91773, nº 91774, nº 94111, nº 94113, nº 
94066, nº 94395 e nº 94396, tendo em vista que todos foram 
considerados NÃO A CONTENTO, com supedâneo na Cláusula 
Sétima - Penalidades - item 7.2 – subitem 7.2.5, do Termo de 
Contrato nº 241/2014, assim como nos termos do artigo 86 da 
Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do 
artigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, uti-
lizar a referência Processo Administrativo nº 2015-0.255.809-5, 
efetuando o protocolo na Rua Frei Caneca, 1398/1402 – Térreo 
– Consolação - São Paulo/SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Munici-
pal n.º 55.823/2014, sob pena de não conhecimento.

 PENALIDADE
PROCESSO 2015-0.254.004-1
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos 
termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 
– AHM.G, APLICO, com fundamento na Cláusula Sexta, su-
bitem 6.1.2.4 do Termo de Contrato nº. 026/2015, à empresa 
G4S INTERATIVA SERVICE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº. 
02.812.740/0001-58, a PENA DE MULTA de 15% (quinze por 
cento) sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução par-
cial, pelo descumprimento da Cláusula Terceira - DAS OBRIGA-
ÇÕES DA CONTRATADA itens 3.31 e 3.41 do Termo de Contrato, 
bem como dos itens XI - subitens 1.4, 1.4.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 
3.15, 11.14, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.6; item C – subitem 2, 
3.1, 3.2, 3.4 e 3.10 do Anexo I do referido Contrato do Termo 
de Contrato nº 026/2015, pelos serviços prestado no periodo 
de 01/09/2015 a 30/09/2015, no Hospital Municipal Dr. Arthur 
Ribeiro Saboya.

II – Para efeito de recurso administrativo utilizar a referên-
cia Processo Administrativo nº. 2015-0.254.004-1, protocolando 
na Rua Frei Caneca, 1398/1402, Térreo, Consolação, São Paulo/
SP, com prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, 
inciso I, alínea f, da Lei Federal 8.666/93, mediante recolhimen-
to de preparo, conforme disposição do Decreto nº 56.737/2015, 
sob pena de não conhecimento.

 JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO 2015-0.289.586-9
I – À vista dos elementos noticiados no processo adminis-

trativo, em especial a manifestação da Gerência de Contratos 
e Assessoria Jurídica da AHM, que acolho como razão de 
decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 
002/2012 – SUP.G/AHM, CONHEÇO a Defesa Prévia interposta 
pela à empresa MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A, ins-
crita no CNPJ sob nº 15.046.859/0001-09, posto que presentes 
as condições de admissibilidade e RECONSIDERO a decisão 
proferida às fls. 96, publicada no Diário Oficial da Cidade, edi-
ção do dia 11/12/2015 à página 94, para no mérito DEIXAR DE 
APLICAR a PENA DE MULTA de 10 % (dez por cento) sobre 
o valor mensal do contrato, por local de prestação de serviços, 
na hipóteses de descumprimento ou cumprimento irregular das 
obrigações assumidas pela contratada, referente ao período 
de 01/10/2015 à 31/10/2015, em face do acolhimento dos 
argumentos expendidos em sua Defesa Prévia protocolada às 
fls. 100/103 do presente, por inexistir inadimplemento a ser 
apenado.

II – Após, remeter ao Núcleo de Liquidação e Contratos, 
para pagamento SEM DESCONTO da multa, tendo em vista a 
não aplicabilidade da pena.

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 318/2015 – Processo 2015-

0.173.351-2
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE 
CARGA E PESSOAS, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO IN-
CLUSOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES 
HUNGRIA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá 
a partir das 09:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2016, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de 
Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

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

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

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, 1398/1402 – 10º andar – Consolação – São Paulo/SP 
– CEP 01307-002, no horário das 09:00 às 16:00 horas, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,16 (dezesseis centavos) por folha, 
em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico: 316/2015 – Processo 2015-0.316.878-2
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA 
HOSPITALAR 19 MM X 50 M PARA AS UNIDADES DA AU-
TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá 
a partir das 10:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2016, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de 
Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

5.2.1; 5.2.3; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.6; e 5.4.1 (CRMV em nome de 
pessoa Jurídica, Falta 1 ART e Comprovante de Pagamento do 
CRMV Jurídico) do Edital.

11. CENTRO VETERINÁRIO RADIAL LESTE LTDA - ME "FI-
LIAL ZONA OESTE" CNPJ: 19.244.506/0002-55. por não atender 
aos itens: 5.1.2 (Certidão Simplificada da Junta); 5.2.1; 5.2.3; 
5.3.6; 5.4.1 (Falta 1 ART e Comprovante de Pagamento do 
CRMV Jurídico) e 5.4.2 do Edital.

12. ONVET CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA ME - 
CNPJ: 15.839.693/0001-88 por não atender os itens: 5.2.1; 
5.2.3; 5.3.2.2 (Anexo V); 5.3.3; 5.3.4; 5.4.1 e 5.4.2 do Edital.

13. OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - HOSPITAL 
VETERINÁRIO UNISA CNPJ: 18.301.267/0008-50. por não aten-
der aos itens: 5.2.1; 5.2.3; 5.3.6; e 5.4.1 (Falta 2 ART).

14. CLÍNICA VETERINÁRIA ANÁLIA FRANCO LTDA - 
CNPJ:14.206.712/0001-76. por não atender aos itens: 5.1.9; 
5.2.1; 5.2.3; 5.3.4; 5.3.6; 5.4.1 (Falta 1 ART e Comprovante de 
Pagamento do CRMV Jurídico); 5.4.2; 5.4.4; 5.4.4.1; 5.4.4.2; 
5.4.4.3 e 5.4.4.4 do Edital.

15. CLÍNICA VETERINÁRIA GUIMARÃES BURIN LTDA - CNPJ: 
23.757.295/0001-40. por não atender aos itens: 5.1.2 (Contrato 
Social); 5.2.1; 5.2.3; 5.3.6; 5.3.8; 5.4.1 (Falta 2 ART e Comprovan-
te de Pagamento do CRMV Jurídico) e 5.4.2 do Edital.

16. AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA BARÃO - ME - CNPJ: 
07.730.727/0001-73. por não atender aos itens: 5.2.1; 5.2.3; 
5.3.6 e 5.4.1 (Falta 1 ART) do Edital.

17. MAX VET HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA-ME - CNPJ: 
13.273.241/0001. por não atender aos itens: 5.2.1; 5.2.3; 5.3.6 
e 5.4.1 (Falta 1 ART) do Edital.

Nos termos do item 9.1 do Edital, fica concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, contado 
da data da publicação dessa Ata no Diário Oficial da Cidade, 
podendo as recorrentes complementar a documentação apre-
sentada e/ou corrigir eventuais falhas e/ou equívocos, para 
possibilitar a aprovação de sua documentação. Transcorrido o 
prazo sem apresentação de recursos, esta decisão será subme-
tida à homologação da Senhora Coordenadora de Vigilância 
em Saúde.

Para maiores informações ligar para 3397-8247 e 3397-8922. 

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
SUDESTE

 DESPACHO
Processo nº 2015-0.060.536-7
1. No uso da competência delegada pelo Decreto Municipal 

nº 46.209 e da Portaria nº 1.021/2013 – SMS.G, à vista dos ele-
mentos coligidos no presente, especialmente as manifestações 
da unidade beneficiária, da Contabilidade e Assessoria Jurídica 
desta Coordenadoria, que acolho, APLICO à empresa EDERSON 
F. DE SOUZA ME, CNPJ Nº 13.831.145/0001-86, a sanção de 
multa no valor de R$ 959,98 (novecentos e cinquenta e nove 
reais e noventa e oito centavos), em função não entrega dos 
materiais referente à Nota de Empenho nº 98.149/2015, com 
fundamento no artigo 87, I e II da Lei Federal nº 8.666/93 e atu-
alizações e, ainda, nos termos do art. 54 do Decreto Municipal 
nº 44.279/03, e no item 5.1.1, Penalidades, do Anexo da NE.

2. 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 nº 56.737/2015 (R$ 17,00, até 03 folhas 
e R$ 1,65 por folha que acrescentar), franqueada, desde já, na 
Assistência Jurídica desta Coordenadoria, vista dos autos para 
esse fim, sendo que, a não interposição do recurso acarretará o 
desconto da quantia, no pagamento devido.

 DESPACHO
Processo nº 2013-0.223.897-0 
I. À vista do noticiado no presente administrativo, em es-

pecial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Coordena-
doria, que acolho, e, fundamentado pelo artigo 57, § 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 44.279/03, art. 
46, nos termos da competência delegada pelo Decreto Munici-
pal nº 46.209 e da Portaria nº 1.021/2013 – SMS.G, AUTORIZO, 
o aditamento do Contrato nº 01/CRS-SE/2015, mantido entre a 
Municipalidade, através da Coordenadoria Regional de Saúde 
Sudeste e a empresa P.W.C. ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
LTDA., CNPJ nº 14.156.959/0001-25, cujo objeto é a locação 
do imóvel sito à Rua Oliveira Alves, 718/720 – Ipiranga, local 
em que está instalada a sede administrativa desta COORDENA-
DORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE, para sua prorrogação, 
pelo período de 12 (doze) meses, com início em 12/01/2016, 
pelo valor mensal de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), em 
que não haverá a incidência de reajuste, onerando-se a dotação 
orçamentária 84.25.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.

II. Em conseqüência, AUTORIZO a emissão de nota de 
empenho no valor correspondente às despesas referentes à 
locação e ao pagamento do IPTU, para o presente exercício;

 AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO Nº 2010-0.030.800-2
I–À vista dos elementos constantes no presente, em espe-

cial, a manifestação da Assessoria Jurídica, RECEBO O PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO, BEM COMO O RECURSO ADMINIS-
TRATIVO, interposto pela empresa COPSEG SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ 03.038.653/0001-58, este último em 
seu efeito suspensivo e devolutivo, posto que presentes os pres-
supostos de admissibilidade, para no mérito reconsiderar em 
parte a decisão recorrida de fls.2330/2331, publicada em DOC 
de 19/12/2015, página 150, nos seguintes termos:

II–Deixo de aplicar a pena de Inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública, para aplicar a pena de 
Suspensão Temporária de Participar em Licitação e impedimen-
to de contratar com a administração pelo prazo de 06 (seis) 
meses, em respeito aos princípios Constitucionais da Razoabi-
lidade e da Proporcionalidade, considerando ainda as demais 
circunstâncias atenuantes constantes destes autos;

III-Deixo de aplicar as penas de rescisão, bem como a pena 
de multa de 20% sobre o valor total do contrato, vez que, em 
03/01/2016, ocorreu o termo final do contrato nº. 189/2010, 
impondo-lhe a pena constante da cláusula sexta item 6.1.2.2, 
ou seja, 10 % (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato;

IV-Mantendo-se inalteradas as demais penas/medidas, 
constantes do despacho de fls.2330/2331, publicado em DOC 
de 19/12/2015, página 150 (adv.º CÍNTIA MARSIGLI AFONSO 
COSTA OAB/SP nº. 127.688).

 GABINETE
 EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002/2015 AO 

TERMO DE CONTRATO 177/2012
PREGÃO: 160/2012
PROCESSO: 2012-0.184.991-4
CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: G.N. - Gerenciamento Nacional de Transpor-

tes e Serviços Gerais Ltda.
CNPJ: 71.632.160/0001-00
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para 

prestação de serviço de transporte mediante fornecimento de 
veículos urbanos de carga (V.U.C.) com condutor, ajudante e 
combustível, para uso nas unidades da Autarquia Hospitalar 
Municipal.

 PROCESSO: 2015-0.308.370-1
SMS.G / ASSESSORIA JURÍDICA – AJ
EXTRATO DO TERMO CONVÊNIO N° 046/2015-SMS.G
PARTÍCIPES: PMSP/SMS e Associação Beneficente Social 

Nossa Senhora do Pari
OBJETO DO CONVÊNIO: Repasse de recurso financeiro 

proveniente da Emenda Parlamentar s/nº nos termos do Plano 
de Trabalho.

VIGÊNCIA: 12 meses
DOTAÇÃO: Nº 84.10.10.302.3003.3.101.4.4.50.51.00.00.

 HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO 
DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

 DESPACHO DO DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA 
DE SUPRIMENTOS SMS-3

PROCESSO Nº. 2015-0.035.101-2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2015-HMEC
JULGAMENTO DE RECURSO
À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, em especial o parecer da Assessoria Técnica 
Jurídica de HMEC e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que 
adoto como razão de decidir, em consonância com o art. 49 da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e em face da competência delegada 
pela Portaria nº. 890/2013-SMS-G, CONHEÇO do recurso apre-
sentado pela licitante CELSO LOPES MARTINS EIRELI, CNPJ 
96.260.369/0001-02, já que preenchidos os pressupostos de 
admissibilidade para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
uma vez que o pleito da recorrente não traz em seu bojo 
qualquer fato novo que posso subsidiar eventual alteração de 
entendimento, além do que o certame e as decisões decorrentes 
respeitaram os estritos termos da Lei e de seu Edital regedor; 
restando, portanto, mantido o despacho de fls. 260, publicado 
no DOC de 24/10/2015, página 89.

 2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-
HMEC

ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/2015-HMEC
2015-0.276.138-2 
Extrato da Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrô-

nico nº. 086/2015-HMEC, realizado em 28/12/2015 - Ata 
integral juntada ao processo em epígrafe e disponível no site: 
www.comprasnet.gov.br – Certame conduzido pela 2ª Co-
missão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº. 
006/2015 - Gab.Dir.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para 
Fornecimento Ininterrupto de Gases Medicinais para o 
Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mário de 
Moraes Altenfelder Silva (HMEC).

Atos da Sessão: Às 09:43 horas do dia 28 de dezembro de 
2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento 
legal Portaria nº 006/2015- Gab. Dir. de 14/04/2015, em aten-
dimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, 
referente ao Processo nº 2015-0.276.138-2, para realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão nº 086/2015-HMEC.

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às dis-
posições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. 
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos 
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Após a rodada de lances, análise de toda documentação 
enviada de acordo com o subitem 8.11 e cláusula 12 (inclusive 
pelas áreas competentes), dentro dos prazos estipulados pelo 
instrumento convocatório o certame terminou da seguinte forma:

Às 17:09 horas do dia 05 de janeiro de 2016, após anali-
sado o resultado do Pregão nº 086/2015-HMEC, referente ao 
Processo nº 2015-0.276.138-2, o pregoeiro, Sr(a) SANTIAGO 
MARTINS FRANCO TEIXEIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedo-
res os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado 
da Adjudicação..

Lote I: Adjudicado para WHITE MARTINS GASES INDUS-
TRIAIS LTDA., CNPJ: 35.820.448/0069-24, pelo valor mensal 
estimado de: R$ 47.980,00, totalizando R$ 575.760,00 para o 
período de 12 meses para o Lote I.

Lotes I e II: Adjudicado para AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., 
CNPJ:00.331.788/0023-24, pelo valor mensal estimado de: 
R$ 3.204,40, totalizando R$ 38.452,80 para o período de 12 
meses para o Lote II e valor mensal estimado de: R$ 3.222,87, 
totalizando R$ 38.674,44 para o período de 12 meses para o 
Lote III.

Determinação Final: Processo em condições de ser en-
viado à autoridade competente para homologação do certame

 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE

 PROCESSO Nº 2015-0.086.120-7
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2015/COVISA/SMS
ATA DE JULGAMENTO
Aos 06 dias de janeiro do ano de 2016, reuniram-se confor-

me item 8.1 do edital na Coordenação de Vigilância em Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde os membros da Comissão Es-
pecial de Credenciamento, constituída pela Portaria nº 74/2015/
COVISA.G, publicada no DOC em 16/10/2015, pág. 18.

Após abertura, conferência e análise de documentos en-
tregues pelas 18 (dezoito) empresas que pleitearam o cre-
denciamento, cuja relação nominal, foi publicada no DOC 
em 19/12/2015 pág. 150, e em cumprimento ao disposto no 
item 3.3 do edital de credenciamento Nº 01/2015/COVISA.G, 
a Comissão decide APROVAR a documentação apresentada 
pela empresa a seguir indicada, que deverá aguardar a vistoria 
prevista nas cláusulas 6.2 e 10.3 do edital, para ter o seu cre-
denciamento deferido:

1. CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO ANCHIETA LTDA EPP - 
CNPJ:19.513.279/0001-35.

A Comissão decide INDEFERIR o pedido de Credenciamento 
formulado pelas empresas a seguir indicadas:

1. CLÍNICA VETERINÁRIA BICHOS E VETS LTDA - ME - CNPJ: 
20.353.197/0001-50. por não atender aos itens: 5.1.2 (Contrato 
Social); 5.3.5; 5.3.6; 5.3.8 e 5.4.1 (Falta 1 ART) do Edital.

2. CLÍNICA VETERINÁRIA VINICIUS ROSSI LTDA - 
CNPJ:10.460.874/0001-85. por não atender ao item: 5.3.8 do 
Edital.

3. ANDREZA REGINA SALIN PET SHOP EIRELI-ME -CNPJ: 
09.223.281/0001-16. por não atender aos itens: 5.2.1; 5.2.3 e 
5.4.1 (CRMV em nome de Pessoa Jurídica e Comprovante de 
Pagamento) do Edital.

4. BERDAVET SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME - CNPJ: 
13.721.045/0001-05. por não atender aos itens: 5.1.2 (Certidão 
Simplificada da Junta e Contrato Social Registrado); 5.1.8; 5.1.9; 
5.2.1; 5.2.3; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.8 e 5.4.1 (Falta 1 ART) do Edital.

5. PET SHOP E CLÍNICA VETERINÁRIA ROCÃO LTDA - CNPJ: 
05.309.769/0001-00. por não atender aos itens: 5.2.1; 5.2.3; 5.3.6; 
5.4.4; 5.4.4.1; 5.4.4.2; 5.4.4.3 e 5.4.4.4 do Edital.

6. CASA VETERINÁRIA MASCOTE LTDA-ME - CNPJ: 
54.757.158/0001-30. por não atender ao item: 5.2.1; 5.2.3 do Edital.

7. CLÍNICA VETERINÁRIA ESTIMAKÃO LTDA - CNPJ: 
10.685.256/0001-33. por não atender aos itens: 5.2.1; 5.2.3 e 
5.3.2.2 (Anexo V) do Edital.

8. PET LAND CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA E PET SHOP 
LTDA - ME - CNPJ:23.679.332/20001-40. por não atender ao 
item: 5.4.2 do Edital.

9. CENTRO VETERINÁRIO RADIAL LESTE LTDA - ME - CNPJ: 
19.244.5060001-74. por não atender aos itens: 5 (Anexo II); 
5.1.2 (Certidão Simplificada da Junta); 5.2.1; 5.2.3; 5.3.6; 5.4.1 
(Falta 1 ART); e 5.4.2 do Edital.

10. CENTRO VETERINÁRIO GRASSI LTDA - ME - CNPJ: 
05.616.216/0001-08. por não atender aos itens: 5.1.2 (Certidão 
Simplificada da Junta e Alterações contratuais registradas); 
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