sexta-feira, 2 de novembro de 2018
FRACASSADO
LOTE 08
ITEM 01
FERRO III (SACARATO DE ÓXIDO DE FERRO III) SOLUÇÃO
INJETÁVEL ENDOVENOSA A 20 MG/ML EM AMPOLA COM 5
ML. - PREÇO UNITÁRIO
R$ 6,0160
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Cirúrgica São José Ltda
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Representante Legal: Leandro Bustamante Ribeiro
CPF: 365.650.528-40
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.
____________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Edital de PREGÃO Para Registro de Preços Nº 187/2018 – HU
OC. 102150100582018oc00184
PROCESSO Nº 2018.1.1481.62.1
Aos 15 dias do mês de Outubro 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 designado 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
Fio cirúrgico estéril de nylon monofilamentado, preto nº 5-0,
01 agulha de 3/8 de circulo, triangular com aproximadamente
(+/- 2 mm) 2,0 cm de comprimento. Fio com no mínimo 45 cm de
comprimento. Agulha com bom corte, que não quebre ou entorte
com facilidade, fio com resistência adequada, que não se rompa
com facilidade durante o procedimento. Embalagem individual
íntegra, impermeável, apropriada à esterilização conforme o
material, que permita abertura asséptica, embalagens interna e
externa com identificação correta do material, fabricante, lote e
validade de esterilização. Selagem eficiente com 6mm (mínimo),
com resistência mecânica que garanta a esterilidade do produto, com registro no Ministério da Saúde. Durante a vigência
do contrato, o Hospital poderá realizar análise do fio cirúrgico
(amostras aleatórias), objetivando testar a qualidade do material
e o cumprimento da norma técnica NBR 13904, sendo que o
valor do laudo será debitado quando do pagamento ao fornecedor. Os fios que não estiverem de acordo com o preconizado na
norma técnica NBR 13904 (em relação à família de fio cirúrgico
sem agulha ou com agulha quanto ao diâmetro do fio cirúrgico,
a resistência à tração sobre o nó, o comprimento, a composição,
teste de corante e o encastoamento do fio cirúrgico em agulha),
acarretará na exclusão da empresa no rol de vencedores do certame, impedindo-a de permanecer na ata de registro de preços,
sem prejuízos e penalidades.
PREÇO UNITÁRIO
R$ 1,1361
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Cirúrgica São José Ltda
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Representante Legal: Leandro Bustamante Ribeiro
CPF: 365.650.528-40
1ª
LOTE 02
ITEM 01
Fio cirúrgico, estéril de nylon monofilamento preto nº 4-0,
01 agulha de 3/8 de circulo, triangular com aproximadamente
(+/- 2 mm) 2,0 cm de comprimento. Fio com no mínimo 45 cm de
comprimento. Agulha com bom corte, que não quebre ou entorte
com facilidade, fio com resistência adequada, que não se rompa
com facilidade durante o procedimento. Embalagem individual
íntegra, impermeável, apropriada à esterilização conforme o
material, que permita abertura asséptica, embalagens interna e
externa com identificação correta do material, fabricante, lote e
validade de esterilização. Selagem eficiente com 6mm (mínimo),
com resistência mecânica que garanta a esterilidade do produto,
com registro no Ministério da Saúde. Durante a vigência do contrato, o Hospital poderá realizar análise do fio cirúrgico (amostras aleatórias), objetivando testar a qualidade do material e o
cumprimento da norma técnica NBR 13904, sendo que o valor
do laudo será debitado quando do pagamento ao fornecedor. Os
fios que não estiverem de acordo com o preconizado na norma
técnica NBR 13904 ( em relação a familia de fio cirúrgico sem
agulha ou com agulha quanto ao diâmetro do fio cirúrgico, a
resistência à tração sobre o nó, o comprimento, a composição,
teste de corante e o encastoamento do fio cirúrgico em agulha),
acarretará na exclusão da empresa no rol de vencedores do certame, impedindo-a de permanecer na ata de registro de preços,
sem prejuízos e penalidades.
PREÇO UNITÁRIO
R$ 1,0747
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Cirúrgica São José Ltda
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Representante Legal: Leandro Bustamante Ribeiro
CPF: 365.650.528-40
1ª
LOTE 03
ITEM 01
Fio cirúrgico estéril inabsorvível de poliéster + algodão,
preto, nº 2-0, sem agulha, envelope com 15 fios de no mínimo 45
cm de comprimento. Fios acondicionados em clamp que facilite
a preensão no campo operatório, fio com resistência adequada,
que não se rompa com facilidade durante o procedimento.
Embalagem individual íntegra, impermeável, apropriada à esterilização conforme o material, que permita abertura asséptica,
embalagens interna e externa com identificação correta do
material, fabricante, lote e validade de esterilização. Selagem
eficiente com 6mm (mínimo), com resistência mecânica que
garanta a esterilidade do produto, com registro no Ministério da
Saúde. Durante a vigência do contrato, o Hospital poderá realizar
análise do fio cirúrgico (amostras aleatórias), objetivando testar
a qualidade do material e o cumprimento da norma técnica NBR
13904, sendo que o valor do laudo será debitado quando do
pagamento ao fornecedor. Os fios que não estiverem de acordo
com o preconizado na norma técnica NBR 13904 (em relação a
família de fio cirúrgico sem agulha ou com agulha quanto ao
diâmetro do fio cirúrgico, a resistência à tração sobre o nó, o
comprimento, a composição, teste de corante e o encastoamento
do fio cirúrgico em agulha), acarretará na exclusão da empresa
no rol de vencedores do certame, impedindo-a de permanecer na
ata de registro de preços, sem prejuízos e penalidades.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
PREÇO UNITÁRIO
R$ 1,86
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Point Suture do Brasil Ind. De Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 12.340.717/0001-61
Representante Legal: Lorena Miranda Cavalcante
CPF: 654.496.493-04
1ª
LOTE 04
ITEM 01 - Fio cirúrgico estéril de Catgut simples nº 2-0,
01 agulha de ½ circulo, cilíndrica, com aproximadamente (+/2mm) 3,5 cm de comprimento. Fio com no mínimo 70 cm de
comprimento. Agulha com bom corte, que não quebre ou entorte
com facilidade, fio com resistência adequada, que não se rompa
com facilidade durante o procedimento. Embalagem individual
íntegra, impermeável, apropriada à esterilização conforme o
material, que permita abertura asséptica, embalagens interna e
externa com identificação correta do material, fabricante, lote e
validade de esterilização. Selagem eficiente com 6 mm (mínimo),
com resistência mecânica que garanta a esterilidade do produto,
com registro no Ministério da Saúde. Durante a vigência do contrato, o Hospital poderá realizar análise do fio cirúrgico (amostras aleatórias), objetivando testar a qualidade do material e o
cumprimento da norma técnica NBR 13904, sendo que o valor
do laudo será debitado quando do pagamento ao fornecedor. Os
fios que não estiverem de acordo com o preconizado na norma
técnica NBR 13904 ( em relação a família de fio cirúrgico sem
agulha ou com agulha quanto ao diâmetro do fio cirúrgico, a
resistência à tração sobre o nó, o comprimento, a composição,
teste de corante e o encastoamento do fio cirúrgico em agulha),
acarretará na exclusão da empresa no rol de vencedores do certame, impedindo-a de permanecer na ata de registro de preços,
sem prejuízos e penalidades. - PREÇO UNITÁRIO
R$ 2,70
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Polysuture Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 03.812.429/0001-71
Representante Legal: Victor José Vasconcellos Marques
CPF: 009.083.857-22
1ª
LOTE 05
ITEM 01
Fio cirúrgico estéril de Catgut simples nº 3-0, 01 agulha de
½ circulo, cilíndrica, com aproximadamente (+/- 2mm) 2,0 cm
de comprimento. Fio com no mínimo 70 cm. de comprimento.
Agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, fio com resistência adequada, que não se rompa com facilidade durante o procedimento. Embalagem individual íntegra,
impermeável, apropriada à esterilização conforme o material,
que permita abertura asséptica, embalagens interna e externa
com identificação correta do material, fabricante, lote e validade
de esterilização. Selagem eficiente com 6 mm (mínimo), com
resistência mecânica que garanta a esterilidade do produto, com
registro no Ministério da Saúde. Durante a vigência do contrato,
o Hospital poderá realizar análise do fio cirúrgico (amostras
aleatórias), objetivando testar a qualidade do material e o
cumprimento da norma técnica NBR 13904, sendo que o valor
do laudo será debitado quando do pagamento ao fornecedor. Os
fios que não estiverem de acordo com o preconizado na norma
técnica NBR 13904 (em relação à família de fio cirúrgico sem
agulha ou com agulha quanto ao diâmetro do fio cirúrgico, a
resistência à tração sobre o nó, o comprimento, a composição,
teste de corante e o encastoamento do fio cirúrgico em agulha),
acarretará na exclusão da empresa no rol de vencedores do certame, impedindo-a de permanecer na ata de registro de preços,
sem prejuízos e penalidades.
PREÇO UNITÁRIO
R$ 3,00
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Polysuture Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 03.812.429/0001-71
Representante Legal: Victor José Vasconcellos Marques
CPF: 009.083.857-22
1ª
LOTE 06
ITEM 01
Fio cirúrgico estéril de Catgut simples nº 3-0, 01 agulha
de ½ Circulo, cilíndrica, com aproximadamente 3,1 cm a 3,5
cm (+/- 2mm) de comprimento. Fio com no mínimo 70 cm de
comprimento. Agulha com bom corte, que não quebre ou entorte
com facilidade, fio com resistência adequada, que não se rompa
com facilidade durante o procedimento. Embalagem individual
íntegra, impermeável, apropriada à esterilização conforme o
material, que permita abertura asséptica, embalagens interna e
externa com identificação correta do material, fabricante, lote e
validade de esterilização. Selagem eficiente com 6mm (mínimo),
com resistência mecânica que garanta a esterilidade do produto, com registro no Ministério da Saúde. Durante a vigência
do contrato, o Hospital poderá realizar análise do fio cirúrgico
(amostras aleatórias), objetivando testar a qualidade do material
e o cumprimento da norma técnica NBR 13904, sendo que o
valor do laudo será debitado quando do pagamento ao fornecedor. Os fios que não estiverem de acordo com o preconizado na
norma técnica NBR 13904 (em relação a família de fio cirúrgico
sem agulha ou com agulha quanto ao diâmetro do fio cirúrgico,
a resistência à tração sobre o nó, o comprimento, a composição,
teste de corante e o encastoamento do fio cirúrgico em agulha),
acarretará na exclusão da empresa no rol de vencedores do certame, impedindo-a de permanecer na ata de registro de preços,
sem prejuízos e penalidades.
PREÇO UNITÁRIO
R$ 2,70
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Polysuture Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 03.812.429/0001-71
Representante Legal: Victor José Vasconcellos Marques
CPF: 009.083.857-22
1ª
LOTE 07
ITEM 01
Fio cirúrgico estéril de Catgut cromado nº 0, 01 agulha de
½ circulo, cilíndrica, robusta, com aproximadamente (+/- 2mm)
3,5 cm a 3,6 de comprimento. Fio com no mínimo 70 cm de
comprimento. Agulha com bom corte, que não quebre ou entorte
com facilidade, fio com resistência adequada, que não se rompa
com facilidade durante o procedimento. Embalagem individual
íntegra, impermeável, apropriada à esterilização conforme o
material, que permita abertura asséptica, embalagens interna e
externa com identificação correta do material, fabricante, lote e
validade de esterilização. Selagem eficiente com 6mm (mínimo),
com resistência mecânica que garanta a esterilidade do produto, com registro no Ministério da Saúde.Durante a vigência
do contrato, o Hospital poderá realizar análise do fio cirúrgico
(amostras aleatórias), objetivando testar a qualidade do material
e o cumprimento da norma técnica NBR 13904, sendo que o
valor do laudo será debitado quando do pagamento ao fornecedor. Os fios que não estiverem de acordo com o preconizado na
norma técnica NBR 13904 (em relação a família de fio cirúrgico
sem agulha ou com agulha quanto ao diâmetro do fio cirúrgico,
a resistência à tração sobre o nó, o comprimento, a composição,
teste de corante e o encastoamento do fio cirúrgico em agulha),
acarretará na exclusão da empresa no rol de vencedores do certame, impedindo-a de permanecer na ata de registro de preços,
sem prejuízos e penalidades.

PREÇO UNITÁRIO
R$ 2,72
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Polysuture Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 03.812.429/0001-71
Representante Legal: Victor José Vasconcellos Marques
CPF: 009.083.857-22
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.
____________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Edital de PREGÃO Para Registro de Preços Nº 220/2018
– HU
OC. 102150100582018oc00214
PROCESSO Nº 2018.1.1914.62.5
Aos 22 dias do mês de Outubro 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 designado 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
MISOPROSTOL EM COMPRIMIDO VAGINAL COM 200 MCG.
- PREÇO UNITÁRIO
R$ 33,90
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e
Exportação Ltda
CNPJ: 04.027.894/0001-64
Representante Legal: Adriano Oliveira de Souza
CPF: 346.155.038-81
1ª
LOTE 02
ITEM 01
MISOPROSTOL EM COMPRIMIDO VAGINAL COM 25 MCG.
- PREÇO UNITÁRIO
R$ 7,70
DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM
- CLASSIFICAÇÃO
Razão Social: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e
Exportação Ltda
CNPJ: 04.027.894/0001-64
Representante Legal: Adriano Oliveira de Souza
CPF: 346.155.038-81
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 FÍSICA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO
30/2018 - IFUSP
PROCESSOS Nº:2018.1.1052.43.7
OC 102134100582018OC00063
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de 2018,
o:Instituto de Física da Universidade de São Paulo , C.N.P.J. n.º:63
025 530/0006-19, sediado na Rua do Matão nº 1371 – Edifício
Principal - Ala 1 - 2º andar - sala 307 – Cidade Universitária SP - CEP: 05508-090, na qualidade de ORGÃO GERENCIADOR,
representado neste ato pelo seu Diretor de Unidade de Ensino,
Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins, por delegação de competência outorgada pela Portaria GR nº 6.561/2014 e, de outro lado,
a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu
estatuto social, acorda proceder, nos termos das Leis 8.666/1993
e 10.520/2002, dos Decretos 47.297 de 06/11/2002, 47.945 de
16/07/2003, 51.809 de 16/05/2007 e 57.159 de 21/07/2011, 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 aos itens abaixo
descritos, com seus respectivos preços unitários, observada a
ordem de classificação.
DADOS DO FORNECEDOR REGISTRADOS PARA O LOTE
ÚNICO
Razão Social: Terrão Comércio e Representações Eireli
CNPJ: 64.088.214/0001-44
Endereço: Rua Carlos Gomes, 1.460 – Água Fria – Jundiaí
– São Paulo
CEP: 13216-232
Telefone: (011) 4532-2000
e’mail: licita2@terrao.com.br
Representante legal: Rafael Corpas Terrão
RG: 3.969.720
CLASSIFICAÇÃO 1°
ESPECIFICAÇÃO
LOTE ÚNICO
Item 01 – 300 cx. – Caixa com 8000 unid. cada
Papel Higienico Intercalado(10x19)cm,fl.dupla Bca
Lisa,cx.c/8.000un
Especificação Técnica: Papel Higienico Intercalado; Apresentando Folha Dupla, Lisa; Na Cor Branca, Caixa 8.000 Unidades;
Neutro; Composto de 100% Celulose Virgem; Medindo 10cmx19cm; Com Laudo Microbiologico Conforme Portaria M.s. N°
1.480 de 31/12/90; caixa com 8.000 unidades;
Valor Unit. R$ 53,67 Marca Baby Virgem Modelo Caixa com
8000 unid. Cada
Item 02 – 2.400 cx. – Caixa com 08 unid. cada
Papel
Higienico,med(10cmx250m),fl.dupla,30g/
m2,neutro,gofrado,branco
Especificação Técnica: Papel Higienico P/dispenser de
1ªqualidade; Apresentando Folha Dupla, Gofrado,biodegradavel;
Na Cor Branca; Neutro; Medindo 10cmx250m,gramatura 30g/
m2,espessura de 0,095 Micron; Composto de 100% de Celulose
Virgem, Com Ph Neutro; Tubete Med. No Maximo 6,0cm de Diametro; Em Embalagem de Caixa de Papelao Contendo 8 Rolos de
250m, Totalizando 2000m; Com Laudo Microbiologico Conforme
Portaria M.s. N° 1.480 de 31/12/90; caixa com 8 unidades;
Valor Unit. R$ 52,30 Marca Baby Virgem Modelo Caixa com
8 unid. cada
Item 03 – 2.500 cx. – Caixa com 4.800 fls. cada
To a l h a
de
Pa p e l - s i m p l e s - i n t e r f.
inst.,classe1,2dobras,med(23x21)cm,bran
Especificação Técnica: Toalha de Papel-simples-interfolhada
Institucional; Classe 01; Quantidade de Dobras 02 Dobras;
Na Cor Branca; Alvura Iso Maior Que 85%; Quantidade de
Pintas Menor Que 5mm2/m2; Tempo de Absorcao de Agua
Menor Que 6 Segundos; Capacidade de Absorcao de Agua
Maior Que 5 G/g; Quantidade de Furos Menor Que 10mm2/
m2; Resistencia a Tracao a Umido Maior Que 90 N/m; Con-

São Paulo, 128 (207) – 189
forme Norma Da Abnt Nbr 15464-7 e 15134; Caracteristica
Complementares: Materia Prima 100% Fibra Vegetal; Dimensao
Da Folha (23 x 21)cm;macos Embalados Individualmente Em
Sacos Plasticos;embalagem Externa Apropriada; Acabamento Gofrado; Rotulagem Contendo:c/identificacao Da Classe,
Marca,quantidade de Folhas,dimensao Da Folha; Nome do
Fabricante/fantasia,cnpj,email; e Telefone do Sac; caixa com
4.800 folhas;
Valor Unit. R$ 48,17 Marca Baby Virgem Modelo Caixa
c/4800fl. (em maços indiv.)
Item 04 – 4.000 cx. – Caixa com 08 unid. cada
Toalha de Papel Em Bobina - Institucional
Especificação Técnica: Toalha de Papel Em Bobina - Institucional; Classe 1; Na Cor Na Cor Branca; Folhas Simples;
Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-11; 100% Fibra Vegetal;
Medindo 25 Cm x 50 m - Oscilacao de 1 Cm (+/-); Em Caixa de
Papelao Reforcada; caixa com 8 unidades;
Valor Unit. R$ 19,93 Marca Baby Virgem Modelo Caixa c/8
bobinas cd.
Fica declarado que os preços constantes da presente Ata,
portanto, registrados, terão validade por 12 (doze) meses.
Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.
Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins
Diretor
Instituto de Física
Rafael Corpas Terrão
Sócio Proprietário
Terrão Comércio e Representações Eireli
HOMOLOGAÇÃO
Processo Nº 2018.1.1059.43.1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018 - IFUSP
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de serviço de execução
da adequação da saída de emergência do Edifício Principal 1º
andar - Térreo
LICITANTE VENCEDORA:
- ANÍSIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E
VIDROS – ME., pelo melhor lance para o item 01, na importância
total de R$ 39.870,42 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta
reais e quarenta e dois centavos);
Adjudicado o valor total de R$ 39.870,42 (trinta e nove mil,
oitocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos);
Nos termos do Fechamento da Pregoeira, homologo o
julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 35/2018 - IFUSP,
conforme adjudicação da Pregoeira em Ato de 24/10/2018 e
autorizo a despesa.
São Paulo, 1º de novembro de 2018
Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins - Diretor
HOMOLOGAÇÃO
Interessado: INSTITUTO DE FÍSICA DA USP
Processo Nº 18.1.967.43.1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/2018-IFUSP
Objeto da licitação: Aquisição de peças de reposição e
testes de Controle de Acesso.
Licitante Vencedora:
- ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA., pela melhor proposta para o lote único, na importância total de R$ 49.998,00
(Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais);
Nos termos do Fechamento da Pregoeira, Homologo o
julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 38/2018 – IFUSP.
São Paulo, 1º de novembro de 2018.
Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins - Diretor

INSTITUTO DE MEDICINA
TROPICAL DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - FRACASSADO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC nº: 005/2018-IMT
OFERTA DE COMPRA nº 102166100582018OC00033
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE EUTANÁSIA E SISTEMA DE ANESTESIA INALATÓRIA DIGITAL PARA CAMUNDONGOS
E ROEDORES PARA UTILIZAÇÃO NO BIOTÉRIO DO INSTITUTO
PROCESSO nº: - 2018.1.136.83.1
DESPACHO DA DIRETORA DO INSTITUTO DE MEDICINA
TROPICAL DE SÃO PAULO, de 01/11/2018.
A Diretora do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais e, amparado no artigo 3º do
Decreto nº 47297, de 06 de novembro de 2002, declara o Pregão
nº 005/2018-IMT FRACASSADO, conforme constante da Ata da
Sessão Pública realizada em 01/11/2018 (folhas 75 a 78).

INSTITUTO DE QUÍMICA
INSTITUTO DE QUÍMICA
SERVIÇO DE MATERIAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018 – IQ/USP
PROCESSO Nº 2018.1.609.46.2
OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E ARMÁRIOS DE AÇO
LICITANTES VENCEDORES:
NATY FLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA ME
VALOR ADJUDICADO: R$ 13.710,00
LEONILDA DIS DA SILVA MÓVEIS - ME
VALOR ADJUDICADO: R$ 2.400,00
Despacho do Diretor do Instituto de Química de 31.10.18.
Homologo o julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº
19/2018 – IQ/USP, conforme a adjudicação do Pregoeiro em ato
de 11.10.2018 e autorizo a despesa.
SEÇÃO DE COMPRAS
PROCESSO 2018.1.918.46.5
EDITAL PREGÃO 020/2018 - IQ/USP
PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA
DE CALHAS.
DESPACHO DO DIRETOR
HOMOLOGO O JULGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO Nº
020/2018 – IQ/USP, CONFORME ATOS DECISÓRIOS DO PREGOEIRO DO DIA 30.10.2018

PREFEITURA DO CAMPUS
USP LUIZ DE QUEIROZ
COMUNICADO
PROCESSO Nº: 2018.1.452.66.0
PREGÃO Nº: 50/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Comunicamos que o Pregão em epígrafe foi declarado
DESERTO.
Piracicaba, 01 de novembro de 2018
Prof. Drª. Tsai Siu Mui
Prefeita em exercício do Campus “Luiz de Queiroz”
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 18.1.412.66.9
Pregão nº 38/2018
Contrato: nº 66/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DO CAMPUS USP “LUIZ DE
QUEIROZ”
CONTRATADO: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
- EPP
CNPJ: 15.657.876/0001-82
OBJETO: Meterias para Escritório
VALOR: R$ 4.880,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 19/10/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO: 20/11/2018
Credito orçamentário:
- Classificação Funcional Programática 10.302.930.5274
- Classificação de Despesas Orçamentária 3.3.90.30.41
- Número do Parecer Jurídico: 402/17 de 14/02/2017,
- Órgão Expedidor: PG-USP

