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COMUNICADO – ERRATA
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva de sistema 

de condicionamento de ar e ventilação do Serviço de Biotério.
PROCESSO: 2017.1.1128.53.0 e volumes
Em virtude da necessidade de anexar as plantas de localiza-

ção dos equipamentos junto ao Edital, nas páginas www.usp.br/
licitacoes e www.bec.sp.gov.br, conforme estabelecido no Anexo 
III do Edital do Pregão.

Ficam mantidos os demais termos do Edital.
Esta ERRATA integra o respectivo Edital para todos os 

efeitos legais.
Face à alteração acima, ficam reprogramadas as seguintes 

datas:
Data início do prazo para envio da proposta eletrônica: 

10/08/2018;
Data e hora de abertura da Sessão Pública: 23/08/2018, 

às 09:00h.
Ribeirão Preto, 08 de agosto de 2018.
Prof. Dr. Américo Ceiki Sakamoto
Prefeito de Campus USP - Ribeirão Preto
 .
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO: 49/2018 - PUSP-RP - PROCESSO: 2018.1.428.53.0
Objeto da licitação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA 

DE GUIA
Contratada: BRUNA JACQUELINE DE SOUZA ME
CNPJ: 21.091.850/0001-12
Número do contrato: 38/2018 - Valor do contrato: R$ 

26.497,98
Data: 06/08/2018 - Vigência: até 04/11/2018
Funcional programática: 12.122.0100.5272
Classificação da despesa: 33903982
.

 PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL 
- LESTE
 SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 – PUSP-CL/USP
OFERTA DE COMPRA BEC Nº 102179100582018OC00002
PROCESSO Nº 2017.1.15.95.2
OBJETO: Conservação e manutenção de áreas verdes
LICITANTE VENCEDORA:
BRFL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - ME
CNPJ: 09.023.564/0001-14
VALOR TOTAL: R$ 199.369,64 (cento e noventa e nove mil 

trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
Despacho do Vice-Reitor no exercício da Reitoria da USP, de 

07/08/2018: “Homologo o procedimento licitatório referente ao 
Pregão Eletrônico n.º 01/2018 – PUSP-CL.”

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE 
ADMINISTRAÇÃO
 Diretoria Geral de Administração
 AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas 

– UNICAMP o Pregão Presencial PP DGA 91/2018, Processo 
01-P-13622/2018, do tipo menor preço unitário por item, 
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE AR COMPRIMIDO, 
ARGÔNIO E OUTROS GASES. A sessão será em 29/08/2018 às 
09h30, no auditório da Central de Pregões da Diretoria Geral 
da Administração (DGA) do campus, localizado na Cidade 
Universitária "Zeferino Vaz", s/ nº, no distrito de Barão Geraldo, 
em Campinas/SP. O Edital na íntegra encontra-se disponível 
no site http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/
BuscaENegocios_14_1.aspx.

Campinas, 08 de agosto de 2018.
 RESULTADO FINAL
A UNICAMP comunica a todos os interessados que a 

Concorrência Pública Especial DGA nº 07/2018, processo 01-P-
4616/2017, permissão de uso do espaço físico a título precário 
destinado à exploração de comércio no ramo de Reprografia, na 
Faculdade de Engenharia Civil – FEC, situado à Rua Saturnino 
de Brito, 224 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Distrito de 
Barão Geraldo – Campinas/SP, resultou-se DESERTA.

 AVISO DE ANULAÇÃO
A UNICAMP comunica a todos os interessados que o 

Pregão Eletrônico DGA 599/2018 - OFERTA DE COMPRA BEC/
SP 102201100592018OC00392, processo 01-P-5677/2018, obje-
tivando a aquisição de equipamentos audiovisuais de interesse 
do Instituto de Artes, foi anulado. Ficam os autos com vistas 
franqueadas para fins de direito.

 COMUNICADO I
PREGÃO ELETRÔNICO DGA – Nº426/2018
PROCESSO nº 01-P-6627/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRANGO
Referente ao Pregão supracitado, a Sessão Pública foi 

realizada em 08 de junho de 2018, e será retomada a Sessão 
Pública tendo em vista que as vencedoras do certame para o 
item 03, empresa PAULO CÉSAR UTINETTI, e para o item 05 
a empresa ALBERTO AMORIM ZAGO ME não cumpriram aos 
termos dispostos no subitem 4.2.1 do Edital, não apresentando 
a documentação exigida.

A empresa VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI, 
vencedora dos itens 04 e 06 apresentou a documentação em 
desacordo com a exigida na alínea “a”, “e” e “g” do subitem 
4.2.1 do Edital.

Portanto, ficam extintos os efeitos da homologação para os 
itens 03, 04, 05 e 06 do Pregão Eletrônico supracitado, publicada 
no D.O.E. de 28/06/2018.

Pelo exposto, convocamos todas as empresas participantes 
da licitação para a retomada da sessão pública que ocorrerá no 
dia 15 de agosto de 2018 às 14h00, de forma eletrônica, Oferta 
de Compra BEC/SP 102201100592018OC00273, pela página 
virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).

Campinas, 08 de agosto de 2018.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS
 RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico HC nº 557/2018, processo 15P-

15466/2017
OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592018OC00356
Objeto: Aquisição de Cama Elétrica Ortopédica confor-

me discriminado no Anexo I. Sessão Pública realizada em 
25/07/2018 às 14:00 horas, conduzida pelo Pregoeiro designado 
nos autos do processo em epígrafe. Aberta as propostas das 
empresas licitantes, procedeu-se à análise das mesmas de acor-
do com as exigências do ato convocatório e foram selecionadas 
as propostas. Ultrapassada a fase de lances, restou vencedora 
a empresa: R. C. MOVEIS LTDA para o Item 01. Após exame da 
documentação de habilitação, as vencedoras foram declaradas 
habilitadas e adjudicatárias dos objetos. A homologação da 
licitação pela Autoridade Competente ocorreu em 26/07/2018.

 O HOSPITAL DE CLINICAS da UNICAMP comuni-
ca aos interessados que o Pregão Eletrônico HC-407-2018, 
Processo 15P-4020/2018, OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 
102202100592018OC00284, registro de Preços para o forneci-
mento de SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE ACD, o item 01 (único) 
resultou deserto pois não acudiu licitantes

 Resultado Final de Pregão

 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE BAURU
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018
Encontra-se aberta na Prefeitura do Campus USP de Bauru 

– Alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Nova Cidade 
Universitária – Bauru/SP – CEP 17012-901 – Fone (14) 3235-
8386. Órgão da Universidade de São Paulo. Pregão Eletrônico 
de nº 06/2018 destinado à contratação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial com frequências diferenciadas. A 
realização da sessão será em 27/08/2018 às 09 horas no site 
www.bec.sp.gov.br.

 PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL
 ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018–PUSP-C
PROCESSO Nº 2018.1.58.49.0
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES.
Pedido de esclarecimento feito em 06/08/2018:
PERGUNTA:
1- O resíduo vegetal deverá ser transportado para aterro 

licenciado fora do Campus, conforme consta em edital. PER-
GUNTAS: Qual é o endereço deste aterro? É de propriedade 
de empresa particular ou da USP? Há taxa para descarte do 
resíduo? Se houver, ela ficará como sendo de responsabilidade 
da empresa contratada ou da USP? Qual é o valor da taxa?

2 -A Contratada deve fornecer os insumos necessários, com 
exceção das mudas, cuja responsabilidade de fornecimento é 
do Contratante, adequados e em quantidade suficiente para a 
realização das atividades aqui compreendidas. PERGUNTA: Qual 
é a quantidade exata dos insumos que serão utilizados neste 
contrato? Esta informação é extremamente importante para a 
formação dos custos da empresa licitante.

3- A Contratada deverá possuir no mínimo 01 (um) trator 
cortador de grama, 04 (duas) roçadeiras e 01 (um) soprador de 
folhas. PERGUNTA: Qual é a quantidade correta de roçadeiras? 
04 ou 02?

4- Para a execução dos serviços, a Contratada deve manter 
no local de trabalho diariamente número suficiente e adequado 
de pessoal operacional, necessário ao exato cumprimento das 
obrigações assumidas, sendo as quantidades mínimas exigidas 
de: 01 (um) encarregado, 01 (um) jardineiro, 01 (um) operador 
de trator, 04 (dois) operadores de roçadeira, 03 (um) ajudantes 
geral. PERGUNTA: Qual é a quantidade correta de operadores de 
roçadeira? 04 ou 02?

5- Conforme consta em edital, deverá ser providenciada a 
instalação de container em cada Unidade. PERGUNTA: Quantos 
containers serão necessárias para a execução deste contrato?

RESPOSTA:
1- - A USP não possui aterro para deposição de resíduo. 

Com relação à taxa de descarte e custos, consultar empresas da 
área. O endereço do aterro depende da empresa fornecedora de 
caçambas. Não possuímos essa informação.

2- Os insumos previstos são:
- Fertilizantes para cobertura de mudas recentemente 

plantadas e/ou com previsão de plantio na área - aproximada-
mente umas 100 mudas com dosagem de 100g de fertilizante/
muda – Total 10 kg.

- Fertilizantes para reforma de canteiros - Temos uma área 
total de 6.890 m² de jardim, com uma dosagem de 100g/m² de 
fertilizantes - total de 689 kg.

- Humus de minhoca ou terra vegetal – 6890 m² de cantei-
ros, sendo uma camada de 5 cm - total de 345 m³

- Calcário – 6890 m², sendo 200g/m² - Total de 1.378 kg.
3- Trata-se de erro de digitação. O correto seriam 04 (qua-

tro) roçadeiras.
4- Idem: o correto seriam 04 (quatro) operadores de 

roçadeira.
5- Se 01 (um) container acomodar todos os funcionários 

corretamente, será necessário 01 (um) container. Caso não 
acomode todos, será necessário mais um. Depende do contai-
ner. A empresa ainda possui a opção de alugar residência nas 
imediações da USP para acomodar funcionários e equipamentos.

As demais condições permanecem inalteradas.

 PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE 
QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz"
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC N°: 34/2018 - PUSP-LQ
PROCESSO Nº: 18.1.00325.66.9
OFERTA DE COMPRA Nº: 102153100582018OC00068
A Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz" torna 

público aos interessados que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob N°: 34/2018 - PUSP-LQ, do tipo 
menor preço, cujo objeto é CADEIRA GIRATÓRIA, conforme 
especificações e condições constantes deste Edital e seus 
Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das 
Propostas Eletrônicas será o dia 09/08/2018 a partir das 09h00, 
estando a sessão de disputa agendada para o dia 23/08/2018 
às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema 
eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" 
através do sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.
br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 
09/08/2018, além da página da BEC, citada anteriormente, nos 
seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.
br e na Seção de Compras - Av. Pádua Dias, 235 - Edifício Divi-
são Administrativa - Vila Independência - Piracicaba / SP - CEP: 
13418-900 - Tel: (19) 3429-4041/4043/4045/4364/4422 - Fax: 
(19) 3429-4042.

 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE 
RIBEIRÃO PRETO
 .
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO: 41/2018 - PUSP-RP - PROCESSO: 2018.1.382.53.0
OBJETO DA LICITAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO DE SOLO
CONTRATADA: A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.326.068/0001-89
Número do contrato: 37/2018 - Valor do contrato: R$ 

160.000,00
Data: 30/07/2018 - Vigência: até 28/10/2018
Funcional programática: 12.122.0100.5272
Classificação da despesa: 33903982
.
 .
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO: 42/2018 - PUSP-RP - PROCESSO: 2018.1.387.53.2
Objeto da licitação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRA-

ÇÃO, PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES
Contratada: VISUAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ: 15.165.793/0001-76
Número do contrato: 36/2018 - Valor do contrato: R$ 

173.996,00
Data: 27/07/2018 - Vigência: até 27/10/2018
Funcional programática: 12.122.0100.5272
Classificação da despesa: 33903940 e 33903999
.
 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO
COMUNICADO – ATRASO EM PAGAMENTOS
Em razão de problemas nos trâmites internos, informamos 

que o valor devido à empresa abaixo não obedeceu a ordem 
cronológica de pagamento:

1 – PADARIA E MERCEARIA IRMÃOS ARAUJO LTDA, CNPJ 
50.489.095/0001-27, pela aquisição de PÃES, Pregão 77/2017, 
tratados nas NF DANFE nº 9028. Processo USP 2017.1.1083.53.6.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018 - PUSP-RP

do produto, tamanho, lote, validade, quantidade e procedência. 
- PREÇO UNITÁRIO

R$ 0,60
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM 

- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Medi House Indústria e Comércio de Prod. 

Cirúrgicos e Hospitalares Eireli
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Representante Legal: Jose Pedro Jandreice
RG: 9.061.666-2
1ª
LOTE 05
ITEM 01 - Atadura de crepon, medidas aproximadas de 20 

cm de largura x 180cm de comprimento em repouso, uniforme-
mente enrolada em si mesma, não estéril, composição mista de 
no mínimo 60% de algodão ou pura com 100% algodão, bordas 
devidamente acabadas, que não solte fiapos ou desfie, isenta de 
sujidade, hipoalergênica, macia, elasticidade adequada à finali-
dade. Peso aproximado de 42,8 gramas (NBR 14056). Apresen-
tação em unidade. Embalagem individual íntegra e impermeável, 
que mantenha o material protegido até o momento do uso. 
Com registro no Ministério da Saúde. Acondicionados de forma 
a garantir a integridade do material até o momento do uso em 
caixas de papelão resistentes para amarração de até 2 metros 
de altura e com identificação em lingua portuguesa, com nome 
do produto, tamanho, lote, validade, quantidade e procedencia. 
- PREÇO UNITÁRIO

R$ 0,75
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM 

- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Nacional Comercial Hospitalar S.A
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Representante Legal: Jose Cabrera
RG: 5.104.074
1ª
LOTE 06
ITEM 01 - Atadura gessada, medindo aproximadamente 

20 cm x 4m., tempo de secagem: 4 a 7 min., confeccionado em 
tecido de gaze comum, gesso uniformemente distribuído em 
sua superfície, enrolada de forma contínua e individualizada. 
Com espessura e cremosidade eficientes para moldagem e 
aproveitamento da atadura e do gesso, absorção uniforme de 
água. Apresentação em unidade, embalagem individual ínte-
gra e impermeável, que mantenha o material protegido até o 
momento do uso. Com registro no Ministério da Saúde. - PREÇO 
UNITÁRIO

R$ 2,54
LOTE 07
ITEM 01 - Atadura gessada, medindo aproximadamente 6 

cm x 2 m, tempo de secagem: 4 a 7 min., confeccionado em 
tecido de gaze comum, gesso uniformemente distribuído em 
sua superfície, enrolada de forma contínua e individualizada. 
Com espessura e cremosidade eficientes para moldagem e 
aproveitamento da atadura e do gesso, absorção uniforme de 
água. Apresentação em unidade, embalagem individual ínte-
gra e impermeável, que mantenha o material protegido até o 
momento do uso. Com registro no Ministério da Saúde. - PREÇO 
UNITÁRIO

R$ 1,08
LOTE 08
ITEM 01 - Frasco coletor de mucosidade, descartável, estéril, 

constituído em plástico transparente, graduado de 10 em 10 
cm, tampa com dois orifícios, sendo que um possui conector 
para vácuo e o outro com extensor de plástico siliconado de 
aproximadamente 10cm para adaptação da sonda. Com exten-
sor interno para drenagem de secreção no frasco. Capacidade 
máxima para 120 ml. Embalagem individual íntegra, apropriada 
ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 6 
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e 
permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do 
material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, 
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando 
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar 
na borda da embalagem. - PREÇO UNITÁRIO

R$ 3,83
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM 

- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Cremer S/A
CNPJ: 82.641.325/0018-66
Representante Legal: Flavio Augusto Bau
CPF: 031.276.469-33
1ª
Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente 

Ata, portanto, registrado(s), terá (ão) validade por 12 (doze) 
meses, contados da data de sua publicação no DOE.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada 
a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas 
partes.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 Instituto de Matemática e Estatística
Retificação do D.O. de 08/08/2018
Julgamento de Recurso
Objeto: ONDE SE LÊ:
Licitação de Referência: Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços 08/2018 – IME/USP(...)
LEIA-SE:
Licitação de Referência: Pregão Eletrônico 08/2018 – IME/

USP – (...)

 INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE 
SÃO PAULO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC N° 002/2018 - IMT
PROCESSO Nº: 18.1.00093.83.0
OFERTA DE COMPRA Nº: 102166100582018OC00026
A Instituto de Medicina Tropical de São Paulo torna público 

aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO BEC, sob Nº 002/2018 - IMT, do tipo menor preço, 
cujo objeto é aquisição de MICROCOMPUTADORES, conforme 
especificações e condições constantes deste Edital e seus 
Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das 
Propostas Eletrônicas será o dia 10/08/2018 a partir das 09h00, 
estando a sessão de disputa agendada para o dia 22/08/2018 
às 10h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema 
eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" 
através do sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.
br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 
10/08/2018, além da página da BEC, citada anteriormente, nos 
seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.
br e na www.bec.sp.gov.br.

 INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS
 Encontra-se aberto no Instituto de Química de São Carlos/

USP o PREGÃO 05/2018 – IQSC – para a contratação de serviço 
de instalação de linhas de vida flexível, horizontal, nos edifícios 
Q1 e Q5 do IQSC/USP, conforme especificações e condições 
constantes do Edital e seus Anexos, do tipo MENOR PREÇO. A 
realização da sessão será no dia 27.08.2018 às 9h30, na Sala de 
Reuniões do Prédio Q8 do IQSC – Avenida Trabalhador Sãocar-
lense, nº 400 – Centro – São Carlos/SP.

As informações estarão disponíveis nos seguintes sítios:
http://www.usp.br/licitacoes
http://www.iqsc.usp.br

Tempo, temperatura e qualidade do vapor (Super aquecimento 
e umidade), deverá ter guia de referência impresso na própria 
tira. Embalagem caixa com 50 a 250 tiras, com dados de iden-
tificação, procedência, validade, número de lote e responsável 
técnico. A licitante arrematante deverá entregar Laudos emitidos 
por laboratórios oficiais ou Certificados que constate o cum-
primento dos processos de fabricação de acordo com NORMA 
ISO 11.140-1. Empresas estrangeiras poderão comprovar com 
documentos emitidos por órgão competente do país de origem, 
acompanhados da tradução juramentada, juntamente com os 
demais documentos solicitados em edital. - Preço unitário

R$ 1,34
Dados dos fornecedores registrados para o item - Classi-

ficação
Razão Social: H. STRATTNER E CIA LTDA
CNPJ: 33.250.713/0002-43
Representante Legal: NATÁLIA APARECIDA NOGUEIRA DE 

MORAES
CPF: 230.504.148-98 - 1ª
Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente 

Ata, portanto registrado(s), terá (ão) validade por 12 (doze) 
meses, contados da data de sua publicação no D.O.E.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada 
a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas 
partes.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Hospital Universitário
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC N°: 187/2018 - HU
PROCESSO Nº: 18.1.01481.62.1
OFERTA DE COMPRA Nº: 102150100582018OC00184
A Hospital Universitário torna público aos interessados 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
BEC, sob N°: 187/2018 - HU, do tipo menor preço, cujo objeto 
é FIO CIRURGICO ESTERIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL, 
FIO CIRURGICO ESTERIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL, FIO 
DE SUTURA NYLON e FIO DE SUTURA POLIESTER E ALGODAO, 
conforme especificações e condições constantes deste Edital e 
seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das 
Propostas Eletrônicas será o dia 10/08/2018 a partir das 09h00, 
estando a sessão de disputa agendada para o dia 22/08/2018 
às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema 
eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" 
através do sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.
br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 
10/08/2018, além da página da BEC, citada anteriormente, nos 
seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.
br e na Compras - Unidade- AV. Prof. Lineu Prestes, 2565 - 3o. 
andar - Cidade Universitária - São Paulo / SP - CEP: 05508-000 - 
Tel: 3091-9258 - Fax: 3091-7414 ou 3091-9228.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Edital de PREGÃO Para Registro de Preços Nº 103/2018 

– HU
OC. 102150100582018oc00082
PROCESSO Nº 2018.1.746.62.1 – VOL I
2018.1.1356.62.2 – VOL II
Aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2018, o Hospital 

Universitário, C.N.P.J n°: 63 025 530/0085-12, sediada (o) no (a) 
Av.Prof. Lineu Prestes, 2565 – 3° andar - sala A 30700 - Cidade 
Universitária – São Paulo - SP - CEP: 05508-000, na qualidade de 
ORGÃO GERENCIADOR, representada (o) neste ato pelo (a) seu 
(sua): Superintendente, Prof. Dr. Luiz Eugênio Garcez Leme desig-
nado através da publicação no D.O.E de 02/03/2018 e, de outro 
lado, a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) 
na forma de seu(s) estatuto(s) social (is), acordam proceder, 
nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos 
47.297, de 06/11/2002 e 47.945, de 16/07/2003, e 51.809 
de16/05/2007, e das Resoluções CEGP-10, de 19/11/2002 e 
CC-76 de 28/11/2003, bem como do edital de Pregão constante 
dos autos do processo em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS 
referente ao (s)item (ns) abaixo descrito (s), com seu respectivo 
preço unitário, observada a ordem de classificação.

LOTE 01
ITEM 01 - Esparadrapo impermeável, cor branca, confeccio-

nado em tecido de fios de algodão, massa adesiva eficiente e 
uniformemente distribuída que solte o mínimo de cola na pele, 
isento de substâncias alérgicas, bordas devidamente acabadas 
que ofereçam facilidade para o corte manual e medindo aproxi-
madamente 10 cm x 4,5 m. Embalagem individual íntegra, com 
identificação de material, marca, fabricante, lote e prazo de vali-
dade. Com registro no Ministério da Saúde. - PREÇO UNITÁRIO

R$ 4,45
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM 

- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Cremer S/A
CNPJ: 82.641.325/0018-66
Representante Legal: Flavio Augusto Bau
CPF: 031.276.469-33
1ª
LOTE 02
ITEM 01 - Atadura elástica adesiva de algodão e rayon, 

porosa resistente a umidade, medindo aproximadamente 5 cm 
de largura x 450 cm de comprimento, com aderência e suporte 
adequado, cor bege, enrolada de forma contínua com face adesi-
va protegida. Embalagem íntegra, com identificação do material, 
marca, fabricante, lote e prazo de validade. Com registro no 
Ministério da Saúde. - PREÇO UNITÁRIO

R$ 29,00
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM 

- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Neve Indústria e Comércio de Produtos 

Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 54.858.014/0001-70
Representante Legal: Luciano Bonaldo Genuario
CPF: 276.449.558-79
1ª
LOTE 03
ITEM 01 - Atadura de crepon, medidas aproximadas de 10 

cm de largura x 180cm de comprimento em repouso, uniforme-
mente enrolada em si mesma, não estéril, composição mista de 
no mínimo 60% de algodão ou pura com 100% algodão, bordas 
devidamente acabadas, que não solte fiapos ou desfie, isenta de 
sujidade, hipoalergênica, macia, elasticidade adequada à finali-
dade. Peso aproximado de 21,8 gramas (NBR 14056). Apresen-
tação em unidade. Embalagem individual íntegra e impermeável, 
que mantenha o material protegido até o momento do uso. 
Com registro no Ministério da Saúde. Acondicionados de forma 
a garantir a integridade do material até o momento do uso em 
caixas de papelão resistentes para amarração de até 2 metros 
de altura e com identificação em língua portuguesa, com nome 
do produto, tamanho, lote, validade, quantidade e procedência. 
- PREÇO UNITÁRIO

R$ 0,41
LOTE 04
ITEM 01 - Atadura de crepon, medidas aproximadas de 15 

cm de largura x 180cm de comprimento em repouso, uniforme-
mente enrolada em si mesma, não estéril, composição mista de 
no mínimo 60% de algodão ou pura com 100% algodão, bordas 
devidamente acabadas, que não solte fiapos ou desfie, isenta de 
sujidade, hipoalergênica, macia, elasticidade adequada à finali-
dade. Peso aproximado de 32,7 gramas (NBR 14056). Apresen-
tação em unidade. Embalagem individual íntegra e impermeável, 
que mantenha o material protegido até o momento do uso. 
Com registro no Ministério da Saúde. Acondicionados de forma 
a garantir a integridade do material até o momento do uso em 
caixas de papelão resistentes para amarração de até 2 metros 
de altura e com identificação em lingua portuguesa, com nome 

div-adm
Realce


