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CONTRIBUIÇÃO: O preâmbulo do edital de licitação pre-
ceitua que o certame tem por objeto a celebração de contrato 
de concessão, com outorga onerosa, compreendendo a ad-
ministração, manutenção, conservação, exploração comercial 
e requalificação do terminal de ônibus Princesa Isabel e de 
seus empreendimentos associados, e a realização de obras de 
melhoria no perímetro de abrangência. Define também que 
licitação ocorrerá em conformidade com a Lei Municipal nº 
16.211/15, alterada pela Lei Municipal nº 16.703/17. O referido 
diploma normativo autorizou o Poder Executivo municipal a 
“delegar a terceiros, precedida ou não de execução de obra 
pública e mediante licitação, a exploração, administração, 
manutenção e conservação de terminais de ônibus do Sistema 
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros e do Sistema de 
Transporte Público Hidroviário na Cidade de São Paulo”. Assim, 
não há dúvidas que tanto o objeto da concessão descrito no 
edital de licitação, quanto a própria autorização concedida pelo 
Poder Legislativo, estão focadas na exploração, administração, 
manutenção e conservação de terminais de ônibus.

Os terminais urbanos de ônibus desempenham uma função 
de grande relevância dentro do Sistema de Transporte Público 
Coletivo do Município de São Paulo, sendo essenciais para 
a consecução de objetivos tais como a melhoria das condi-
ções de mobilidade da população, com conforto, segurança e 
modicidade, aumento da participação do transporte público 
coletivo, e redução do tempo de viagem dos munícipes. Estes 
objetivos são delineados no art. 227, do Plano Diretor Estra-
tégico de São Paulo, instituído por meio da Lei Municipal nº 
16.050/14, definidos como objetivo do Sistema de Mobilidade 
municipal, o conjunto organizado e coordenado dos modos de 
transporte, serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações 
operacionais necessários à ampla mobilidade de pessoas e des-
locamento de cargas pelo território municipal, visando garantir 
a qualidade dos serviços, a segurança e a proteção à saúde 
de todos os usuários, principalmente aqueles em condição de 
vulnerabilidade social, além de contribuir para a mitigação das 
mudanças climáticas.

A realização de investimentos e melhorias nos terminais 
urbanos poderá certamente trazer grandes benefícios à popu-
lação municipal, especialmente por meio de um aprimoramento 
nas condições de exploração, administração, manutenção e 
conservação de terminais.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Conforme apre-
sentado no Contrato colocado para 2ª Consulta Pública, os 
atestado(s) de capacidade técnico-operacional o(s) qual(is) 
comprove(m) a experiência do Licitante e/ou de profissional por 
ele contratado na gestão de empreendimento de uso público ou 
privado, incluindo equipamentos de embarque e desembarque 
de passageiros, busca garantir a realização de parte do objeto 
do contrato: a administração, manutenção, conservação do Ter-
minal durante toda a vigência do contrato de concessão. Não 
é verdade que qualquer licitante, sem nenhuma experiência, 
capacidade ou conhecimentos prévios para o desenvolvimento 
das atividades correspondentes à parcela de maior relevância 
do objeto da concessão poderá participar da licitação, uma 
vez que o atestado é, sim, exigido, comprovando a experiência 
daquele que executará o serviço (seja ele o próprio licitante ou 
seu subcontratado).

Conforme apresentado no Contrato posto colocado na 2ª 
Consulta Pública, os atestado(s) de capacidade técnico-opera-
cional o(s) qual(is) comprove(m) a experiência do Licitante na 
viabilização de empreendimento, que resulte na construção 
de ativo, tem por principal objetivo garantir que a futura SPE 
tenha capacidade de implantar e gerir o objeto do contrato na 
sua totalidade (incluindo todo o investimento a ser realizado 
no próprio terminal), daí a impossibilidade de subcontratação 
de profissional. A viabilização dos investimentos necessários 
para que o empreendimento objeto da concessão, com todas as 
suas obrigações técnicas, é parte essencial para o cumprimento 
do contrato.

Ressalta-se, de toda forma, que não há no edital colocado 
para consulta pública nenhum atestado que vise garantir al-
gum tipo de experiência na exploração dos empreendimentos 
associados.

# 02
DOCUMENTO: Edital
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 22. DAS 

CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO (...)
22.4. No mesmo prazo estipulado no subitem 22.2, a ADJU-

DICATÁRIA deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE:
d) que contratou a(s) pessoa(s) jurídica(s) e/ou o(s) 

profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) ou certificado(s) 
apresentado(s) na fase de habilitação, quando for o caso.

CONTRIBUIÇÃO: Conforme explicitado na contribuição 1 
acima, entende-se que é imprescindível que as exigências de 
qualificação técnica sejam demonstradas diretamente pelos 
licitantes, especialmente no que tange ao item 15.5.2 (b). 
Assim, entende-se que deve ser afastada integralmente a regra 
prevista no item 15.5.3, visto que é incompatível com busca 
da melhor proposta pela Administração Pública, fragilizando o 
procedimento licitatório.

Como consequência, entende-se que deve ser eliminado 
item 22.4, (d), visto que todas as qualificações serão demons-
tradas diretamente pelas licitantes.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Conforme apre-
sentado no Contrato colocado para 2ª Consulta Pública, os 
atestado(s) de capacidade técnico-operacional o(s) qual(is) 
comprove(m) a experiência do Licitante e/ou de profissional por 
ele contratado na gestão de empreendimento de uso público ou 
privado, incluindo equipamentos de embarque e desembarque 
de passageiros, busca garantir a realização de parte do objeto 
do contrato: a administração, manutenção, conservação do Ter-
minal durante toda a vigência do contrato de concessão.

É imprescindível, sim, que as exigências de qualificação téc-
nica sejam cumpridas pelo licitantes. Tais qualificações, porém, 
podem também ser demonstradas por eventuais subcontrata-
dos que venham a prestar o serviço e mantidas durante todo o 
prazo do contrato, nos termos do edital.

# 03
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 5.2. A exe-

cução do OBJETO envolverá a concessão da ÁREA DA CON-
CESSÃO, o cumprimento das obrigações e a realização das 
atividades previstas no ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO, em 
especial: (...)

e) A construção de área computável mínima dos EMPREEN-
DIMENTOS ASSOCIADOS.

CONTRIBUIÇÃO: O edital e o contrato de concessão dei-
xam clara a importância de o futuro concessionária realizar 
investimentos voltados à exploração comercial dos terminais e 
também atrelados ao desenvolvimento dos empreendimentos 
associados. Em realidade, o principal elemento que incentiva a 
realização desses investimentos consiste justamente na estrutu-
ra de remuneração prevista na concessão. Se as receitas aufe-
ridas pelo futuro concessionária serão oriundas da exploração 
dessas atividades, existe não um mero incentivo, mas verdadei-
ra obrigação. Contudo, a despeito desta obrigação, entende-se 
adequado que exista liberdade para o concessionário desenvol-
ver os projetos com a utilização da área que entenda necessária 
para atingir os objetivos da concessão, sem a necessidade de 
ser previsto um patamar mínimo de área computável para os 
empreendimentos associados.

O terreno do terminal possui área de 10.603 m², então se 
considerado um coeficiente de aproveitamento básico igual a 1, 
a concessionária estaria obrigada a desenvolver um empreen-
dimento associado com 10.603 m². Isto independentemente da 
sua importância para o desenvolvimento da região e também 
sem considerar qualquer potencial de atração de receitas 
acessórias. Entende-se que seja possível desenvolver empreen-
dimentos associados mais interessantes tanto do ponto de vista 
financeiro quanto sob o prisma dos benefícios a ele atrelados, 
sem atingir este patamar de área construída.

60 (sessenta) unidades – Valor total: R$25.440,00 (vinte e cinco 
mil, quatrocentos e quarenta reais); Item 2 – Livro para Registro 
de Controle de Ossário - valor unitário: R$ 424,00 (quatrocentos 
e vinte e quatro reais) – Quantidade: 36 (trinta e seis) unida-
des – Valor total: 15.264,00 (quinze mil duzentos e sessenta 
e quatro reais); Item 3 – Livro para Registro de Concessão de 
Terrenos - valor unitário: R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e 
quatro reais) – Quantidade: 24 (vinte e quatro) unidades – Valor 
total: R$ 10.176,00 (dez mil sento e setenta e seis reais); Item 
4 – Livro para Registro de Velórios - valor unitário: R$ 424,00 
(quatrocentos e vinte e quatro reais) – Quantidade: 36 (trinta e 
seis) unidades – Valor total: R$ 15.264,00 (quinze mil duzentos 
e sessenta e quatro reais); Item 5 – Livros de Atas - valor uni-
tário: R$ 300,00 (trezentos reais) – Quantidade: 60 (sessenta) 
unidades – Valor total R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); Item 
6 – Livro para Registro de Cremação de Corpos - valor unitário: 
R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) – Quantidade: 
60 (sessenta) unidades – Valor total R$ 25.440,00 (vinte e cinco 
mil quatrocentos e quarenta reais); Item 7 – Livro para Registro 
de Cremação de Ossos - valor unitário: R$ 424,00 (vinte e cinco 
mil quatrocentos e quarenta reais) – Quantidade: 36 (trinta e 
seis) unidades – Valor total: R$ 15.264,00 (quinze mil, duzen-
tos e sessenta e quatro reais), perfazendo o valor total de R$ 
124.848,00 (cento e vinte quatro, oitocentos e quarenta e oito 
reais) – única entrega para 12 (doze meses). A reserva de recur-
so orçamentário fará frente às despesas do objeto licitado, no 
valor total de R$ 124.848,00 (cento e vinte quatro, oitocentos e 
quarenta e oito reais) onerando a dotação nº 04.10.15.452.301
1.8.503.3.3.90.30.00.06 (011190191).Fica a empresa vencedora 
do certame acima mencionada, convocada para comparecer 
a Divisão Administrativa desta Autarquia, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis contados da convocação, para a retirada da 
respectiva Nota de Empenho.Encaminhe-se o processo à Seção 
Técnica de Contabilidade para emissão e entrega da Nota de 
Empenho e após para Seção de Almoxarifado para atendimento 
das providências cabíveis.

 6410.2017/0000267-3.
Pregão Eletrônico 29/SFMSP/2018.
Aquisição de 40 (quarenta) tendas para uso nos 22 

(vinte e dois) cemitérios do Serviço Funerário do Município 
de São Paulo - SFMSP.

Homologação de objeto licitado. HOMOLOGO o resul-
tado classificatório da presente licitação, na qual a Pregoeira 
julgou vencedora e adjudicou o objeto do Pregão Eletrônico nº 
29/SFMSP/2018, pelo menor preço total por item, que objetiva 
a aquisição de Aquisição de 40 (quarenta) tendas para uso nos 
22 (vinte e dois) cemitérios do Serviço Funerário do Município 
de São Paulo-SFMSP, após o cumprimento do subitem 2.1.1 do 
Anexo I do Edital. A empresa classificada foi:VISUAL INDÚS-
TRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
05.626.958/0001-06, com o menor preço unitário de R$ 597,50 
(quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), 
perfazendo o valor total de R$23.900,00 (vinte e três mil e 
novecentos reais) – única entrega.A reserva de recurso orça-
mentário nº 590/2018 (010759033), fará frente às despesas do 
objeto licitado, no valor total de R$23.900,00 (vinte e três mil 
e novecentos reais), onerando a dotação nº 04.10.15.452.3011
.8.856.4.4.90.52.00.06 (010759145).Fica a empresa vencedora 
do certame acima mencionada, convocada para comparecer 
a Divisão Administrativa desta Autarquia, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis contados da convocação, para a retirada da 
respectiva Nota de Empenho.Encaminhe-se o processo à Seção 
Técnica de Contabilidade para emissão e entrega da Nota de 
Empenho e após para Seção de Almoxarifado para atendimento 
das providências cabíveis.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI: 8310.2018/0002210-4 - AUTORIDADE 
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB  - 
CONTRATADA: REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR: R$ 
3.060.090,00. OBJETO: Prestação de serviços de recebimento, 
triagem e disposição final de resíduos sólidos inertes e da 
construção civil, definidos pela Resolução CONAMA n° 307, 
de 05 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal 42.217, de 24 
de julho de 2002, descartados em vias e logradouros públicos, 
coletados e transportados pela CONTRATANTE ou mediante 
Contrato por ela firmado com transportadores cadastrados 
junto a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, 
ou outros transportadores autorizados pela AMLURB, sendo 
01 (um) Aterro contratado, devidamente licenciado para o 
Agrupamento II, definido no Anexo II.

 MOBILIDADE E TRANSPORTES
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO
RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES DAS CONSULTAS 

PÚBLICAS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 002/SMT/2018
Processo SEI nº 6071.2018/0000148-0
OBJETO: Concessão para a administração, manutenção, 

conservação, exploração comercial e requalificação do terminal 
de ônibus Princesa Isabel e de seus empreendimentos associa-
dos e a realização de obras de melhoria no seu perímetro de 
abrangência.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES APRE-
SENTADAS NA 1ª CONSULTA PÚBLICA

# 01
DOCUMENTO: Edital
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 15.5. DA 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. (...)
b) apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-ope-

racional e/ou técnico-profissional, emitido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, o(s) qual(is) comprove(m) a ex-
periência do LICITANTE e/ou de profissional por ele contratado 
na operação (atividade de gerência ou liderança na gestão), 
administração e manutenção de equipamento de embarque 
e desembarque de passageiros, incluindo terminal rodoviário, 
marítimo, de trem ou metrô ou aeroportuário, com no mínimo 
[•] m², pelo prazo mínimo de [•]; e

c) apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-ope-
racional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, o(s) qual(is) comprove(m) a experiência do LICITANTE 
na realização de empreendimento que resulte na construção de 
ativo, no qual a licitante tenha realizado investimentos de, no 
mínimo, R$ [•], provenientes de capital próprio ou de terceiros.

15.5.2. Para fins do atendimento da exigência do subitem 
15.5.1 letra b) (atestado de operação), e observados os requi-
sitos formais correspondentes, será(ão) admitido(s) atestado(s) 
emitido(s) em nome de pessoa(s) jurídica(s) que assuma(m) 
o compromisso, perante o LICITANTE, de contratação com a 
futura SPE para a realização das atividades correspondentes, 
nos termos do modelo constante no ANEXO I – MODELOS E 
DECLARAÇÕES.

15.5.3. Na hipótese prevista no subitem anterior, o LICI-
TANTE, isoladamente ou, no caso de CONSÓRCIO, por meio 
do respectivo líder, deverá apresentar declaração de que, sa-
grando-se vencedor no certame, viabilizará a contratação, pela 
futura SPE, do(s) respectivo(s) detentor(es) do(s) atestado(s).

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2018/0003357-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Mu-
nicipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais nºs. 44.279/2003, 
46.662/2005, 54.102/2013, 54.829/2014, e pela competência 
atribuída no art. 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 13.271/2002, 
alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e competência delega-
da pela Portaria nº 117/2018 – SUP.G da Autarquia Hospitalar 
Municipal, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
234/2018, em virtude do procedimento ter transcorrido dentro 
das premissas legais, à empresa GOLD CARE COMÉRCIO DE 
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP- CNPJ 
02.005.077/0001-80, referente ao Item 01: 8.000 unidades de 
CATETER INTRAVENOSO AGULHADO COM DISPOSITIVO Nº 14 
G, no valor total de R$ 14.880,00 (quatorze mil, oitocentos e 
oitenta reais), à empresa KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRE-
LATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP- CNPJ 02.005.077/0001-
80, referente ao Item: 02: 14.600 unidades de CURATIVO 
ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10 X 12 CM, no valor total 
de R$ 24.820,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte re-
ais) e à empresa CRUZEL COMERCIAL LTDA – EPP - CNPJ 
19.877.178/0001-43, referente ao Item 03: 20.700 unidades de 
MÁSCARA RESPIRADOR FACIAL, no valor total de R$ 53.820,00 
(cinqüenta e três mil, oitocentos e vinte reais), onerando a do-
tação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2018/0001707-8
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Mu-
nicipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais nºs. 44.279/2003, 
46.662/2005, 54.102/2013, 54.829/2014, e pela competência 
atribuída no art. 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 13.271/2002, 
alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e competência delega-
da pela Portaria nº 117/2018 – SUP.G da Autarquia Hospitalar 
Municipal, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
121/2018, em virtude do procedimento ter transcorrido dentro 
das premissas legais, à empresa BIOTEC PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA - CNPJ 07.204.591/0001-68, referente aos Itens 
01: 11.250 unidades de FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO 500 
ML no valor total de R$ 73.462,50 (setenta e três mil qua-
trocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), e 03: 
21.150 unidades de FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO 1.000 ML 
no valor total de R$ 154.395,00 (cento e cinquenta e quatro 
mil trezentos e noventa e cinco reais)?, à empresa BIOPACK 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 11.934.368/0001-43, 
referente aos Itens: 02: 3.750 unidades de FRASCO COLETOR 
DE SECREÇÃO 500 ML, no valor total de R$ 26.925,00 (vinte 
e seis mil novecentos e vinte e cinco reais), 04: 7.050 unidades 
de FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO 1.000 ML, no valor total 
de R$ 56.611,50 (cinquenta e seis mil seiscentos e onze reais 
e cinquenta centavos), e 06: 3.060 unidades de FRASCO COLE-
TOR DE SECREÇÃO 3.500 ML, no valor total de R$ 60.924,60 
(sessenta mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta cen-
tavos) e à empresa CREMER S.A. - CNPJ 82.641.325/0021-61, 
referente ao Item 05: 9.180 unidades de FRASCO COLETOR DE 
SECREÇÃO 3.500 ML?, no valor total de R$ 166.158,00 (cento e 
sessenta e seis mil cento e cinquenta e oito reais).

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2018/0009583-4
I – À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e pela compe-
tência atribuída no artigo 12, inciso XII da Lei Municipal nº 
13.271/2002, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/2008 e dada 
a competência delegada pela Portaria nº 117/2018 - AHM.G, 
com fundamento no Decreto nº 54.102/2013, HOMOLOGO o re-
sultado da Cotação Eletrônica de Preços nº 586/2018, em virtude 
do procedimento ter ocorrido dentro das premissas legais, à em-
presa LJM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 
- CNPJ 26.931.025/0001-00, referente ao Item: 2.390 UNIDADES 
DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 8,0, 
no valor total de R$ 12.595,30 (doze mil quinhentos e noventa e 
cinco reais e trinta centavos), onerando a dotação orçamentária 
nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.

II– Autorizo a emissão de Nota de Empenho em favor da 
contratada.

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
Processo SEI 6410.2018/0011146-6 – Pregão Ele-

trônico nº 37/SFMSP/2018 – Ata de Registro de Preços n° 
15/SFMSP/2018 – Resumo do Termo de Contrato nº 57/
SFMSP/2018. Extrato do Termo de Contrato. OBJETO: Forneci-
mento de Revestimento para urnas funerárias para os serviços 
de revenda. CONTRATADA: URNAPAC INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA – CNPJ 65.973.034/0001-08. VIGÊNCIA: 06 (seis) 
meses. DATA DA ASSINATURA: 13/11/2018. VALOR TOTAL 
ESTIMADO: R$ 619.635,35.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO SEI N° 6410.2018/0010542-3 – Pregão 

Eletrônico nº 16/SFMSP/2018 – Ata de Registro de Preços 
nº 11/SFMSP/2018 – Resumo do Termo de Contrato nº 56/
SFMSP/2018. OBJETO: Fornecimento de macacão tipo TYVEC. 
CONTRATADA: BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA. CNPJ 01.507.899/0001-04. VIGÊNCIA: 06 (seis) 
meses. DATA DA ASSINATURA: 21/11/2018. VALOR TOTAL 
ESTIMADO: R$ 16.200,00.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO
PROCESSO SEI 6410.2017/0000043-3 PROCESSO AD-

MINISTRATIVO 2015-0.270.604-7. Resumo do Termo de 
Aditamento nº 03 ao Termo de Contrato 61/SFMSP/2015. OB-
JETO: Prestação de serviços técnicos especializados para a 
hospedagem do ERP em rede apartada. ASSUNTO: Prorrogação 
contratual e substituição do índice de reajuste em atendimento 
à Portaria 389/17. CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLO-
GIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO PRODAM-SP S/A CNPJ 43.076.702/0001-61. Fica 
prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses, a partir de 
26/11/2018 e fica substituído o índice de reajuste para IPC-FIPE. 
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2018. VALOR ESTIMADO: R$ 
560.477,17.

 6410.2017/0006853-6.
Pregão Eletrônico 38/SFMSP/2018.
Confecção de livros para registros diversos, para uso 

das necrópoles e crematório do Serviço Funerário do Mu-
nicípio de São Paulo - SFMSP.

Assunto: Homologação de objeto licitado.HOMOLOGO 
o resultado classificatório da presente licitação, na qual a 
Pregoeira julgou vencedora e adjudicou o objeto do Pregão 
Eletrônico nº 38/SFMSP/2018, pelo menor preço total por item, 
que objetiva a aquisição de confecção de livros para registros 
diversos, para uso das necrópoles e crematório do Serviço Fune-
rário do Município de São Paulo - SFMSP. A empresa classificada 
foi SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO ME inscrita no CNPJ sob n° 
26.603.002/0001-69, com o menor preço unitário dos respecti-
vos itens: Item 1- Livro para Registro de Óbito - valor unitário: 
R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) – Quantidade: 

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 Avenida 
Paulista, 07 – 11º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 
01311-000, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital 
mediante apresentação de comprovante de depósito bancário 
no valor de R$ 0,20 (vinte 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
P re g ã o  E l e t r ô n i c o  4 2 7 / 2 0 1 8  –  P ro c e s s o 

6110.2018/0005374-0
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRI-
TÓRIO PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL.A abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 09h00 do dia 11 de Dezembro de 2018, 
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 Avenida 
Paulista, 07 – 11º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 
01311-000, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital 
mediante apresentação de comprovante de depósito bancário 
no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da 
Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 18.113-7 – 
Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 COMUNICADO DE REABERTURA
Processo 6110.2018/0006936-1 - Pregão Eletrônico 

333/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FIO KIT OBSTETRÍCIA 

PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MU-
NICIPAL.

Ficam informadas as empresas participantes do PREGÃO 
ELETRÔNICO 333/2018 para REGISTRO DE PREÇOS DE FIO 
KIT OBSTETRÍCIA PARA USO NAS UNIDADES DA AUTAR-
QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com abertura realizada em 
07/11/2018 às 09h00, publicado no DOC de 23/10/2018, pag. 
88, que tendo em vista a desclassificação da empresa: POLY-
SUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, por não apresentar 
Registro do Produto na ANVISA, Comprovante do Responsável 
Técnico itens 8.15 e 12 e amostra conforme solicitado em edital 
- anexo I - 1.4, fica marcada a Reabertura da sessão do referido 
certame para o dia 05/12/2018 às 09h00 min,para retomada 
do certame, no site www.comprasnet.gov.br.

SOLICITO A TODAS AS LICITANTES PERMANEÇAM LOGA-
DAS NO DIA E HORÁRIO MARCADO PARA RETOMADA.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0009239-8
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTO-
RIZO a aquisição de 600 envelopes de FIO CIRÚRGICO, SIN-
TÉTICO 2-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 3/8 
CÍRCULO, CILÍNDRICA, 3,0 CM (Item 03), para uso nas uni-
dades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços 
n° 305/2017-SMS.G, da empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 50.247.071/0001-61, pelo valor total 
de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), onerando-se 
a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme 
nota de reserva nº 3.562/2018.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0009251-7
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO 
a aquisição de 2.601 unidades de PLACA ELETROCAUTÉRIO, 
DESCARTAVEL, SISTEMA REM (Item 03) e 193 unidades de PLA-
CA ELETROCAUTERIO, DESCARTAVEL, SISTEMA REM INFANTIL 
(Item 05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da 
ATA de Registro de Preços n° 472/2017-SMS.G, da empresa CI-
RÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 
E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 61.418.042/0001-31, 
pelo valor total de R$ 14.210,89 (quatorze mil e duzentos e dez 
reais e oitenta e nove centavos), onerando-se a dotação 01.1
0.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva 
nº 3.534/2018.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0008449-2
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO 
a aquisição de 10.150 frasco-ampola de LIDOCAINA CLORIDRA-
TO 20 MG/ML (2%) SOLUCAO INJETAVEL FR- P. 20 ML (Item 
03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA 
de Registro de Preços n° 187/2018-SMS.G, da empresa VITAL 
HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, CNPJ: 61.610.283/0001-88, 
pelo valor total de R$ 18.720,66 (dezoito mil setecentos e vinte 
reais e sessenta e seis centavos), onerando-se a dotação 01.1
0.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva 
nº 3.567/2018.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2016/0002800-9
I – À vista dos elementos constantes do processo, em es-

pecial a manifestação da Gerência de Suprimentos, que acolho, 
observadas as formalidades legais e as cautelas de praxe, com 
fundamento no artigo XIII, da Lei Municipal nº 13.278/2002 e 
com competência conferida pela Lei nº 13.271/02, alterada pela 
Lei nº 14.669/08, regulamentada pelo Decreto nº 50.478/09 
e delegada pela Portaria nº 117/18 – AHM.G, AUTORIZO o 
Aditamento da Ata de Registro de Preços nº 063/AHM/2017, 
celebrada com a empresa C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A, devi-
damente inscrita no CNPJ nº 48.791.685/0001-68, cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento do ITEM 03 – 
CURATIVO DE HIDROFIBRA 10 CM X 10 CM, para uso nas uni-
dades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, 
para PRORROGAR a vigência da ATA pelo período de 12 (doze) 
meses, à partir de 24/11/2018, mantendo as mesmas condições 
anteriormente contratadas.


