40 – São Paulo, 126 (111)
mento – BID e se propõe a utilizar parte destes fundos para efetuar
pagamentos de despesas elegíveis em virtude do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde de São Paulo para elaboração
de estudo preliminar, projetos básicos e executivos de arquitetura e
engenharia (instalações, fundações e estruturas) para a construção
do Ambulatório Médico de Especialidades – AME e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS no Município de Campinas – SP.
A Secretaria de Estado da Saúde convida consultores elegíveis a apresentar o seu interesse para os serviços solicitados. Os
consultores interessados deverão encaminhar informações que
demonstrem que estão qualificados para prestar os serviços; A)
Indicação de Experiência: indicar a realização de trabalhos similares ao que se pretende contratar (portfólio com a comprovação
dos trabalhos, etc.; B) Indicação de Profissionais: indicar corpo
técnico adequado para execução dos trabalhos.
A documentação apresentada subsidiará a formação da
lista curta de consultores que serão convidados a participar do
processo seletivo. É permitida a associação em consórcio para
melhorar as suas qualificações.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (2350-9), e está aberta a todos os Consultores
de Países Elegíveis, conforme definido nestas normas.
Os consultores interessados poderão obter mais informações por meio do endereço eletrônico abaixo indicado.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas por
correio eletrônico ao endereço abaixo indicado até às 18h do
dia 1º/07/2016.
Secretaria de Estado da Saúde
At: Jucélia Cristina Barbosa
Email: aquisicoesucp@saude.sp.gov.br | Tel: (11) 4765-0910
ou 4765-0908
Extratos de Convênios
Processo: 001/0216/000606/2016
Convênio: 300/2016
Interessado: Amde - Associação Amigos dos Deficientes
CNPJ 04.605.411/0001-61
Objeto: O objeto do presente Convênio é a prestação de
serviços e material de consumo pelo Conveniado, previamente
credenciado e selecionado, para o atendimento de pacientes
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como especificado
pelo Código Internacional de Doenças – CID, em sua Décima
versão: F84.0; F84.1; F84.5; F84.8; F84.9 (autistas), na Região de
Saúde da RRAS 8 de abrangência do DRS XVI Sorocaba.
Valor: Até R$ 4.264.200,00 em parcelas
UGE: 09 01 39
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza de despesa: 33 50 43
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de (60) meses.
Data da Assinatura: 15-06-2016
Processo: 001.0217.000.420/2016
Cadastro: 2016SES5474
Convênio: 301/2016
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Aparecida
CNPJ: 43.667.179/0001-48
Objeto: O presente Convênio: tem por objetivo promover o
fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante
a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com
custeio - aquisição de materiais de consumo e serviços de terceiros referente ao Programa Pró Santa Casa Nacional
Valor R$ 810.000,00, em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.96
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2016.
Data da Assinatura: 14-06-2016
Processo: 001/0208/001417/2016
Cadastro: 2016SES5458
Convênio: 302/2016
Interessado: Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca
CNPJ nº.: 47.969.134/0001-89
Objeto: O presente Convênio: tem por objeto a contribuição
para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na
Região de Franca, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade
e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam as
necessidades e demandas da população, em especial aquelas
encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se às
redes de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de
recursos financeiros destinados à despesas de custeio - material
de consumo e prestaçao de serviços - Santas Casas Sustentáveis
Valor: R$ 13.043.490,54 em Parcelas
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.96
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 15-06-2016
Vigência: 31-12-2016
Processo: 001/0211/000.981/2016
Cadastro: 2016SES5256
Convênio: 303/2016
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Presidente Epitácio
CNPJ 44.932.846/0001-35
Objeto: O presente Convênio: tem por objetivo promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer
despesas com Custeio - Aquisição de Material de consumo e
Prestação de Serviços, referente ao Programa Pró Santa Casa 2.
Valor: R$ 189.000,00 em parcelas de R$ 31.500,00
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.96
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 10-06-2016
Vigência: 31-12-2016
Processo: 001.0203.000826/2016
Cadastro: 2016SES5248
Convênio: 304/2016
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Araraquara
CNPJ: 43.964.931/0001-12
Objeto: O presente Convênio: tem por objetivo promover o
fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuário do SUS na região, mediante
a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com
custeio - material de consumo e prestação de serviços.
Valor: R$504.000,00 em parcelas
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2016
Data da Assinatura: 10-06-2016
Processo: 001.0203.000825/2016
Cadastro: 2016SES5255
Convênio: 305/2016
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
São Carlos
CNPJ: 59.610.394/0001-42
Objeto: O presente Convênio: tem por objetivo promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuário do SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer
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despesas com custeio - material de consumo e prestação de
serviços.
Valor: R$756.000,00 em parcelas
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2016
Data da Assinatura: 10-06-2016
Processo: 001.0203.000807/2016
Cadastro: 2016SES5250 E 2016SES5251
Convênio: 306/2016
Interessado: Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Ibitinga
CNPJ: 45.321.460/0001-50
Objeto: O presente Convênio: tem por objetivo promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuário do SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer
despesas com custeio - material de consumo e prestação de
serviços.
Valor: R$378.000,00 em parcelas
Natureza da Despesa: 33.40.30 e 33.40.39
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.4849
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2016
Data da Assinatura: 10-06-2016
Processo: 001/0216/000817/2016
Convênio: 307/2016
Interessado: Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba
CNPJ 00.499.300/0001-67
Objeto: O objeto do presente Convênio é a prestação de
serviços e material de consumo pelo Conveniado, previamente
credenciado e selecionado, para o atendimento de pacientes
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como especificado
pelo Código Internacional de Doenças – CID, em sua Décima
versão: F84.0; F84.1; F84.5; F84.8; F84.9 (autistas), na Região de
Saúde da RRAS 8 de abrangência do DRS XVI Sorocaba.
Valor: Até R$ 4.264.200,00 em parcelas
UGE: 09 01 39
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza de despesa: 33 50 43
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de (60) meses.
Data da Assinatura: 15-06-2016
Processo: 001.0217.000.326/2016
Cadastro: 2016SES3930
Convênio: 308/2016
Interessado: Grupo de Assistência à Criança com Câncer
- GACC
CNPJ: 01.146.603/0001-69
Objeto: O presente Convênio: tem por objetivo promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer
despesas com custeio - aquisição de material hospitalar e
serviços de terceiros.
Valor R$ 500.000,00, parcela única.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.96
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2016.
Data da Assinatura: 15-06-2016
Extrato de Termo de Retirratificação
Processo: 001.0216.000849/2015
Cadastro: 2015SES2243
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Itapeva
CNPJ: 49.797.293/0001-79
Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por
objeto retificar a Cláusula Primeira - Do Objeto do Convênio 236/2015, celebrado entre as partes que passa a vigorar com a
seguinte redação:
Cláusula Primeira - Do Objeto - O presente Convênio tem
por objeto a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede
Hospitalar de referência na Região de Itapeva, capaz de prestar
serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de
alta complexidade, que atendam às necessidades e demandas
da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor
de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde
do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros
destinados à despesa de custeio - material de consumo e prestação de serviços, conforme Novo Plano de Trabalho e Termo de
Compromisso, que integram o presente.
Data da Assinatura: 13-06-2016
Extratos de Convênios
Em conformidade com o Decreto - 58.052, de 16-05-2012
Processo: 001/0211/000.982/2016
Cadastro: 2016SES5266
Convênio: 309/2016
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Tupi Paulista
CNPJ: 72.699.119/0001-05
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer
despesas com custeio - aquisição de material de consumo e
prestação de serviços, referente ao Programa Pró Santa Casa 2.
Valor: R$ 126.000,00 em parcelas de R$ 31.500,00
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.96
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 15-06-2016
Vigência: 31-12-2016
Processo: 001.0205.001007/2016
Cadastro: 2016SES3911
Convênio: 310/2016
Interessado: Associação de Proteção a Maternidade e a
Infância - Maternidade Fernando Magalhães
CNPJ: 52.941.887/0001-16
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer
despesas com custeio - material de consumo e prestação de
serviços.
Valor: R$ 720.000,00, em parcelas
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2016
Data da Assinatura: 15-06-2016
Processo: 001.0217.000.367/2016
Cadastro: 2016SES5305
Convênio: 311/2016
Interessado: IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris
CNPJ: 60.194.990/0011-40
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer
despesas com custeio - aquisição de material de consumo e
despesas com pessoal - referente ao Programa Pró Santa Casa 2
Valor: R$ 504.000,00, em parcelas

Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.96
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2016.
Data da Assinatura: 16-06-2016
Extrato de Convênio
Processo: 001.0215.001644/2016
Cadastro: 2016SES3914
Convênio: 312/2016
Interessado: Alsfa - Hospital Nossa Senhora da Divina
Providência
CNPJ: 53.221.255/0002-21
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer
despesas com custeio - Projeto Pai (material de consumo, prestação de serviços por terceiros e equipe multidisciplinar.
Valor: R$ 2.157.403,50, em parcelas
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.96
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2016
Data da Assinatura: 16-06-2016
Extrato de Termo Aditivo
Processo: 001/0001/000.775/2015
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Radial Serviços Terceirizados Ltda Me
CNPJ: 21.182.192/0001-74
Objeto: Prorrogação de prazo por 15 meses, a partir de
22-08-2016 com término em 21-11-2017, referente à prestação
de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitarios, materiais e
equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de
salubridade e higiene.
Reajuste contratual com variação no IPC Fipe - período de
janeiro/15 a janeiro/16
Índice: 10,79%.
Base Mensal: R$ 101.046,75.
Base Mensal Reajustada: R$ 111.949,69
Valor Total do Contrato: R$ 1.595.266,21
Valor Total do Contrato Reajustado: R$ 1.679.245,35.
Funcional Programática: Programa de Trabalho 10.122.0940.6215.0000 – Unidade Gestora - 090101 – Natureza
de Despesa - 339039.
Data da Assinatura: 14-06-2016

COORDENADORIA GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO
Despacho do Coordenador, de 16-6-2016
Processo: 001.0001.000.708/2016
Interessado: Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde - CCTIES
Assunto: Aquisição de itens de enfermagem
Ref: Descumprimento Contratual – Nota de Empenho:
2016NE000160 – Prazo de Defesa.
Pelo presente comunicamos à Embramac Empresa Brasileira de Materiais Cirurgicos Ind. e Comercio Importação e
Exportação Ltda. da instauração de procedimento sancionatório
decorrente da não entrega dos itens 1, 2 e 3 referente a Ata de
Registro de Preço 110/2015, configurando descumprimento da
obrigação assumida, quando da retirada da Nota de Empenho
supra mencionada, sujeitando-se a penalidade de multa nos
termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002 e Artigo 1º, alíneas “a¨,
da Resolução SS-26/90, que assim estabelece:
Artigo 1º - No caso de não cumprimento de proposta, as
autoridades mencionadas no artigo 1º da Resolução SS-20 de
6-2-90, a seu juízo, poderão aplicar aos contratantes faltosos:
a – multa de 10% a 30% sobre o valor das mercadorias não
entregues ou da obrigação não cumprida;
A empresa estará sujeita a aplicação de penalidade de
multa no valor mencionado no demonstrativo de cálculo anexo.
Em decorrência deste procedimento sancionatório instaurado encaminhe-se a presente notificação à empresa, via postal
com aviso de recebimento (AR) e posterior inclusão do mesmo
no processo, concedendo-se conforme o artigo 87, § 2º da Lei
8.666/93 o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
do presente, para apresentação de defesa prévia assinada pelo
representante legal ou procurador, juntando-se o instrumento
legal pertinente, ficando desde já franqueada vista aos autos. A
defesa poderá ser apresentada mediante protocolo pessoalmente
na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188, 2º andar, sala 203.
Extrato de Termo Aditivo
Contratantes: Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a empresa Conaj Empreendimentos
e Construções Ltda.
Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato - 19/2014, celebrado em 30-05-2014, para a execução das obras de construção
de edifício para implantação do Ame Taquaritinga-SP, conforme
consta do Processo - 001.0001.000.255/2014 – Concorrência
- 12/2014
Cláusula Primeira – Do Objeto
O presente Termo Aditivo tem por objeto estabelecer a
prorrogação da vigência contratual necessária para a conclusão das obras de construção de edifício para Implantação do
Ame Taquaritinga-SP, conforme documentos apresentados pela
Contratada, devidamente aprovados pela Área Técnica desta
Secretaria de Estado da Saúde e constantes do Processo 001.0001.000.255/2014, Concorrência - 12/2014.
Claúsula Segunda – Do Prazo
Fica estabelecida a dilatação de prazo para a execução das
obras em questão, prorrogando por mais 90 dias, contados a
partir de 01-07-2016, ficando a previsão de término para o dia
28-09-2016.
Claúsula Terceira – Da Garantia
Como garantia da fiel execução deste Termo Aditivo, a
Contratada, de acordo com a legislação em vigor, complementou a caução, conforme dados da Nota de Lançamento
- 2016NL01608, no valor de R$ 19.149,51, totalizando o valor
caucionado de R$ 535.838,40, na modalidade de Seguro Garantia, junto à empresa Berkley International do Brasil Seguros S/A,
de acordo com a Apólice - 025061, Endosso - 0000003, com
vencimento em 28-09-2016.
Cláusula Quarta – Da Ratificação
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições
do contrato original celebrado em 30-05-2014, e dos Termos
Aditivos de 07-12-2015 e de 20-04-2016.
Assinatura: 15-06-2016.

COORDENADORIA DE CONTROLE DE
DOENÇAS
Portaria - CCD, de 14-6-2016
O Coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças
– CCD, ante a necessidade de apurar a despesa sem cobertura
contratual, visando ao pagamento por indenização (Decreto 40.177/95 – artigo 2º); nos termos do artigo 264 da Lei - 10.261
de outubro de 1968 alterada pela Lei Complementar - 942, de
06-06-2003, determina Apuração Preliminar. A Comissão passará a ser constituída pelos servidores:
Paulo Aguiar – RG 5.624.850
Elisabete Santos de Almeida Vasconcelos – RG 12.857.472-0
Maria Ignês Bittencourt Pavão – RG 8.361.871-5
Os membros designados desenvolverão as atividades, sem
prejuízo das atribuições de seus cargos e funções atividades.
(Port. 24)

sexta-feira, 17 de junho de 2016
INSTITUTO ADOLFO LUTZ
Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se
encontram à disposição no Núcleo de Compras e Suprimentos
do Instituto Adolfo Lutz, na Av. Dr. Arnaldo, 355 - 3º andar, sala
82, no bairro Cerqueira César, São Paulo - Capital, as seguintes
Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias
sob pena de sujeitar a adjudicatária as sanções por descumprimento da obrigação.
Processo: 001.0701.001.583/2014
Assunto: Aquisição de meios de cultura, com registro do
produto na Anvisa.
2016NE00446 - Laborsys Prod. Equip. Laboratoriais Ltda - EPP
Processo: 001.0701.001.583/2014
Assunto: Aquisição de meios de cultura, com registro do
produto na Anvisa.
2016NE00447 - Sigma Aldrich Brasil Ltda
Processo: 001.0701.001.583/2014
Assunto: Aquisição de meios de cultura, com registro do
produto na Anvisa.
2016NE00448 - Interjet Comercial Ltda
Despacho do Diretor, de 16-6-2016
Dispensa de Licitação: 025/2016
Processo: 001.0701.001.292/2015
I – À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da
competência delegada pelo Governador do Estado de São Paulo,
Decreto de 12-11-2013, publicado D.O. de 13-11-2013, com fundamento no Inciso II do artigo 24, da Lei Federal 8 666/93, e demais
alterações, c.c com Resolução SS-26/90, empresa especializada em
calibração de pipetadores automáticos no valor de R$ 2.990,00,
para a empresa Setting Comercio Industrialização e Serviços de
Calibração e Ensaios Ltda - EPP, inscrita no CNPJ 73.988.867/000170 para atender as necessidades do Centro de Imunologia, Parasitologia e Micologia do IAL Central IAL Central, conforme proposta
apresentada em fls 29 e atualizadas nas fls. 55 dos autos.
II – Autorizo, ainda, a emissão de Nota de Empenho em favor da
empresa Setting Comercio Industrialização e Serviços de Calibração e
Ensaios Ltda - EPP, no valor de R$ R$ 2.990,00, onerando a dotação
orçamentária 10303093241380000 005100068 ND 339039, conforme extrato de reserva de recurso 2016NR00302 às fls. 54.
Despacho do Diretor, de 16-6-2016
Dispensa de Licitação: 31/2016
Processo: 001.0701.001610/2015.
I – À vista dos elementos contidos no presente, nos termos
da competência delegada pelo Governador do Estado de São
Paulo, Decreto de 12-11-2013, publicado D.O. de 13-11-2013,
com fundamento no Inciso II do artigo 24, da Lei Federal
8666/93, e demais alterações, c.c com Resolução SS-26/90, dispenso a licitação, bem como, autorizo a contratação, conforme
especificações da requisição de fls. 02/03 dos autos, objetivando
a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção das instalações elétricas – Sala do Laboratório de Tuberculose, no valor de R$4.884,00, para a empresa Migaservice Serviços
e Informática Eireli – Me, inscrita no CNPJ 18.379.007/0001-21,
para atender as necessidades do CLR IAL de Santos.
Autorizo, ainda, a emissão de Nota de Empenho em favor
da empresa, Migaservice Serviços e Informática Eireli – Me,
no valor de R$4.884,00, onerando a dotação orçamentária
10303093241380000 001001141 339039 090016 conforme
extrato de reserva de recursos, constantes. (fls.40).
Despacho do Diretor, de 16-6-2016
Dispensa de Licitação: 044/2016
Processo: 001.0701.000164/2016
I – À vista dos elementos contidos no presente, nos termos
da competência delegada pelo Governador do Estado de São
Paulo, Decreto de 12-11-2013, publicado D.O. de 13-11-2013, com
fundamento no Inciso II do artigo 24, da Lei Federal 8 666/93, e
demais alterações, c.c com Resolução SS-26/90, dispenso a licitação, bem com autorizo a aquisição de componente de sistema de
ar condicionado, conforme requisições de fls. 01/05, no valor total
em R$ 4.438,01, para a empresa Cairo Comércio e Assistência
Técnica Ltda – EPP, inscrita no CNPJ 01.677.081/0001-21 para
atender as necessidades do Instituto Central, conforme proposta
da empresa apresenta em fls. 24 dos autos.
II - Autorizo, ainda, a emissão de Nota de Empenho em
favor da empresa Cairo Comércio e Assistência Técnica Ltda –
EPP, no valor de R$ 4.438,01, onerando a dotação orçamentária
2016NR00449 101220940621500000 001001141 conforme
extrato de reserva, constante as fls. 29 dos autos.
Despacho do Diretor, de 16-6-2016
Dispensa de Licitação: 045/2016
Processo: 001.0701.000275/2016
I – À vista dos elementos contidos no presente, nos termos
da competência delegada pelo Governador do Estado de São
Paulo, Decreto de 12-11-2013, publicado D.O. de 13-11-2013, com
fundamento no Inciso II do artigo 24, da Lei Federal 8 666/93, e
demais alterações, c.c com Resolução SS-26/90, dispenso a licitação,
bem com autorizo a contratação de empresa para manutenção de
viatura oficial, conforme requisições de fls. 01/03, no valor total em
R$2605,50, para a empresa Leila Patrícia Moura – Me, nome fantasia: Centro Automotivo Raju, inscrita no CNPJ 12.637.425/0001-95
para atender as necessidades do CLR de São José do Rio Preto,
conforme proposta da empresa apresenta em fls. 15 dos autos.
II - Autorizo, ainda, a emissão de Nota de Empenho em favor
da empresa Leila Patrícia Moura – Me, nome fantasia: Centro
Automotivo Raju, no valor de R$2.605,50, onerando a dotação
orçamentária 2016NR0044 10122094062150000 001001141
conforme extrato de reserva, constante as fls. 14 dos autos.
Despacho do Diretor, de 16-6-2016
Dispensa de Licitação: 040/2016
Processo: 001.0701.000322/2016
I – À vista dos elementos contidos no presente, nos termos
da competência delegada pelo Governador do Estado de São
Paulo, Decreto de 12-11-2013, publicado D.O. de 13-11-2013,
com fundamento no Inciso II do artigo 24, da Lei Federal 8
666/93, e demais alterações, c.c com Resolução SS-26/90, dispenso a licitação, bem com autorizo a contratação de empresa
para manutenção de viatura oficial, conforme requisições de fls.
01/03, no valor total em R$7.560,00, para a Cim Car Serviços
Automotivos Ltda, inscrita no CNPJ 07.590.993/0001-48 para
atender as necessidades do CLR de Baurú, conforme proposta
da empresa apresenta em fls. 15 dos autos.
II - Autorizo, ainda, a emissão de Nota de Empenho em
favor da empresa Cim Car Serviços Automotivos Ltda, no valor
de R$7.560,00, onerando a dotação orçamentária 2016NR00430
101220940621500000 001001141 conforme extrato de reserva,
constante as fls. 14 dos autos.
Despacho do Diretor, de 16-6-2016
Dispensa de Licitação: 048/2016
Processo: 001.0701.000356/2016
I – À vista dos elementos contidos no presente, nos
termos da competência delegada pelo Senhor Governador do
Estado de São Paulo, Decreto de 12-11-2013, publicado D.O.
de 13-11-2013, com fundamento no Inciso II do artigo 24, da
Lei Federal 8 666/93, e demais alterações, c.c com Resolução
SS-26/90, dispenso a licitação, bem com autorizo a contratação
de empresa para manutenção de equipamentos de uso laboratorial, conforme requisições de fls. 01/04, 08, 12, 16, 20, 24
e 28 dos autos, no valor total em R$7.530,00 para a empresa
Sirlei Aparecida Astolfi Granja – Me, nome fantasia: Optolabora Assistência Técnica, inscrita no CNPJ 20.969.361/000158 para atender as necessidades do IAL Central, conforme
proposta da empresa apresenta em fls.: 05, 09, 13, 17, 21, 25
e 29 dos autos.
II - Autorizo, ainda, a emissão de Nota de Empenho
em favor da empresa Sirlei Aparecida Astolfi Granja – Me,
nome fantasia: Optolabora Assistência Técnica, no valor de
R$ 7.530,00 onerando a dotação orçamentária 2016NR00006
10122094062150000 005100068 conforme extrato de reserva,
constante as fls. 39 dos autos.
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