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 MINISTÉRIO PÚBLICO

 DIRETORIA GERAL

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - PROCESSO 
Nº 131/2020-DG/MP

OFERTA DE COMPRA Nº 270101000012020OC00006
Assunto: Contratação de seguro contra acidentes pessoais.
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
O Pregoeiro comunica que, na CLÁUSULA TERCEIRA – DOS 

SERVIÇOS - ANEXO 7 – SUBITEM 3.5 do Edital do Pregão ele-
trônico em epígrafe, restou, em virtude de mero erro material, 
equivocada informação, a qual passamos a retificar.

Assim, onde se lê:
3.5 A seguradora disponibilizará Central de Atendimento 

(canal de comunicação) aos Gestores Contratuais e segurados 
por telefone, internet e atendimento personalizado através de 
um escritório/representante situado na cidade de São Paulo, 
ou que implementará sua instalação no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da emissão da nota de empenho, com 
toda a infraestrutura necessária para a perfeita execução, a 
fim de garantir comunicação eficaz e agilidade dos processos 
e sinistros.

Leia-se:
3.5 A seguradora disponibilizará Central de Atendimento 

(canal de comunicação) aos Gestores Contratuais e segurados 
por telefone, internet e atendimento personalizado.

Mantendo-se inalteradas a data e a hora da abertura da 
sessão pública aprazada.

Comissão Julgadora de Licitações, aos 09 de abril de 2020. 

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo TORNA SEM 
EFEITO a publicação efetuada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo do dia 09/04/2020, referente ao Extrato de Con-
trato nº 011/2020, Pregão Eletrônico nº 003/2020, Processo 
11452/2019, celebrado com a empresa Jotabê Serviços Técnicos 
Especializados Ltda., que tem por objeto a prestação de serviços 
de copeiragem.

 Concursos
 GOVERNO

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 75/2020 - DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS
O Responsável pela Equipe Técnica de Planejamento e 

Seleção, do Núcleo de Planejamento, Seleção e Movimentação 
de Recursos Humanos, da Gerência de Recursos Humanos do 
IAMSPE, com autorização governamental constante no Processo 
Iamspe nº 7.511/2018, de acordo com o Edital nº 126/2018 
- Abertura de inscrições, informa a desclassificação dos candi-
datos abaixo relacionados, que não compareceram ou compa-
receram e desistiram na admissão realizada em 09/04/2020, de 
acordo com o Edital nº 67/2020, publicado no Diário Oficial do 
Estado de 07/04/2020, Caderno Executivo I, página 166.

Havendo documentação do candidato em poder do Iamspe, 
esta deverá ser retirada no Núcleo de Planejamento, Seleção e 
Movimentação de Recursos Humanos, situado na Avenida Ibira-
puera, 981, 4º andar, das 08 às 15 horas, no prazo de 30 dias 
a contar da publicação deste edital. A não retirada dentro do 
prazo determinado implicará a inutilização das cópias.

Todos os editais são publicados no Diário Oficial do Estado, 
devendo o candidato acessar o site www.imprensaoficial.com.br 
ou www.concursopublico.sp.gov.br.

FUNÇÃO-ATIVIDADE: MÉDICO I (ÁREA CLÍNICA - EMER-
GÊNCIA)

LISTA GERAL
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
35/FABRIZIO URBINATI MAROJA/3068134
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é 

expedido o presente edital.
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 76/2020 – RECONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA 

DE VAGAS E EXAME MÉDICO ADMISSIONAL
O Responsável pela Equipe Técnica de Planejamento e 

Seleção, do Núcleo de Planejamento, Seleção e Movimentação 
de Recursos Humanos, da Gerência de Recursos Humanos 
do IAMSPE, com autorização governamental constante no 
Processo Iamspe nº 7.511/2018, de acordo com o Edital nº 
131/2018 - Abertura de inscrições, reconvoca os candidatos 
abaixo elencados a comparecer pessoalmente para anuência de 
vagas, entrega de documentação e realização de exame médico 
admissional em 15/04/2020, às 08h, na Avenida Ibirapuera, 981, 
4º andar, Sala de Eventos. Os candidatos deverão se apresentar 
com 30 minutos de antecedência.

A assinatura do contrato está condicionada à análise da 
documentação com avaliação de acúmulo de funções públicas, 
quando for o caso.

Todos os editais são publicados no Diário Oficial do Estado, 
devendo o candidato acessar o site www.imprensaoficial.com.br 
ou www.concursopublico.sp.gov.br.

O não comparecimento no dia e horário estipulados 
implicará desistência do candidato e a não apresentação da 
documentação completa e correta, inclusive a declaração de 
acúmulo, implicará desclassificação do candidato, conforme o 
estabelecido no Capítulo XII - da Admissão. Será publicado edital 
de convocação para assinatura do contrato do candidato que 
estiver com a documentação analisada e for considerado apto 
no exame admissional, de acordo com o mesmo Capítulo, do 
edital de abertura supracitado.

O exame médico admissional será realizado no próprio 
Iamspe. No entanto, caso o candidato possua exames efetuados 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias (exceto Papanicolau, cujo 
prazo de validade é de 1 ano), poderá apresentá-los para a 
análise do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho – SEESMT do Iamspe. Segue relação dos 
exames e vacinas que serão solicitados:

EXAMES
Hemograma; Colesterol total e frações; Triglicérides; Gli-

cemia; Creatinina; Uréia; Gama GT; TGO; TGP; HBV; HCV; Anti 
HBS; Urina; RX Tórax com laudo; Colpocitologia Oncótica 
(Papanicolau);

CARTEIRA DE VACINAS ATUALIZADA
Hepatite B; Dupla Adulto; SCR.
O candidato que não possuir exames prontos previamente 

poderá realizá-los nos 2 (dois) dias subsequentes à anuência, 
mediante o encaminhamento do SEESMT citado.

A não realização de todos os exames no prazo estabelecido 
para a obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO 
implicará a desclassificação do candidato.

DOCUMENTAÇÃO GERAL (original e 1 cópia):
1 foto 3x4 (fundo branco); RG; CPF; certificado militar 

(frente e verso); título de eleitor (frente e verso); comprovantes 
de voto da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; PIS 
ou PASEP; certidão de nascimento ou casamento; certidão de 
nascimento de filhos menores de 14 anos; atestado de antece-
dentes no âmbito do Estado de São Paulo ou emitido pela Polícia 

Ata de Registro de Preços/Empresa: Pablo Peixoto dos Santos 
ME/CNPJ: 06.092.927/0001-85/Marca: Natus Pharma/Procedên-
cia: Nacional/Frasco 10 gr.

1º VIGÊNCIA - O prazo de validade do Registro de Preços 
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação 
da respectiva Ata, passível de prorrogação, não ultrapassando o 
prazo legal, nos termos do artigo 13, do Decreto nº 51.809, de 
16 de maio de 2007, Decreto Estadual nº 54.939 de 20/10/2009, 
observado o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

2º Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigato-
riedade, por parte da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR, de proceder aquisições exclusivamente 
por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar 
outros meios expressamente contemplados em lei, sem que 
caiba ao detentor indenização ou recurso, assegurada preferên-
cia ao mesmo tão somente em igualdade de condições.

3º É facultado ao HCFMB- Hospital das Clinicas da Faculda-
de de Medicina de Botucatu a UNESP – Universidade Estadual 
Paulista Campus de Botucatu e demais unidades administradas 
pela FAMESP, utilizar-se do presente REGISTRO DE PREÇOS, 
ficando a contratada obrigada a fornecer os materiais solicitados 
nas mesmas condições contratuais estabelecidas em Ata de 
Registro de Preços, somente em relação ao imposto estadual 
ICMS que o mesmo deverá ser desonerado conforme DECRETO 
48.034 DE 19 DE AGOSTO DE 2003, pois trata-se de Órgão 
Publico.(conforme Anexo I da Ata de Registro).

4º PRAZO E LOCAL DE ENTREGA - Por ocasião do forneci-
mento, a Unidade requisitante estabelecerá o prazo de entrega 
do material, não podendo, todavia, ultrapassar 15 (quinze) 
dias corridos, a partir do recebimento Nota de Empenho ou 
documento equivalente por parte do fornecedor, onde deverão 
ser respeitados as previsões editalícias, correndo por conta da 
proponente todas as despesas pertinentes, envolvendo, entre 
outras, aquelas com embalagem, seguros, transporte, CARGA 
E DESCARGA, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 
Nas compras efetuadas para o Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina de Botucatu, a entrega devera ser feita na 
Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, localizado no 
distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu-SP, de 
segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00. O preenchimento da 
nota fiscal devera obedecer ao CNPJ da instituição compradora, 
independente do local de entrega. As demais unidades benefi-
ciárias da Ata de Registro de Preços encontram-se no ANEXO 
III desta ATA.

5º PAGAMENTO - O pagamento será efetuado à vista 
da nota fiscal apresentada quando da entrega total do(s) 
equipamento(s), por intermédio de crédito em conta corrente 
da licitante vencedora junto ao BANCO SANTANDER S/A ou 
BANCO DO BRASIL S/A, no 30º (trigésimo) dia subseqüente ao 
RECEBIMENTO DEFINITIVO do(s) mesmo(s), sempre de acordo 
com a ordem cronológica de sua exigibilidade, para o Hospital 
das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB os 
pagamentos serão realizados mediante crédito aberto em conta 
corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A.

6º REVISÃO DE PREÇOS - Será permitida a alteração contra-
tual para restabelecer a relação que as partes pactuaram entre 
os encargos da detentora da ATA e a retribuição da Adminis-
tração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
devidamente comprovada.

7º CANCELAMENTO - O cancelamento da ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS poderá ser formalizado, de pleno direito, nas 
hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do 
oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício 
do contraditório e da ampla defesa: Pelo órgão responsável pelo 
REGISTRO, quando a signatária da ATA:

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II – recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instru-

mento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;

III – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

V – for impedido de licitar e contratar com a Administração 
nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002.

8º PENALIDADES - Independentemente das responsabili-
dades civil e / ou criminal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
– UNESP e demais órgãos e entidades da Administração Esta-
dual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, devendo, também, ser 
descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido anteriormente, 
do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor, a pessoa 
física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados 
no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, publicada 
no DOU. de 18/7/2002, c/c o artigo 15 da Resolução do Comitê 
Estadual De Gestão Pública – CEGP – 10, de 19/11/2002, 
publicada no DOE. de 20 / 11 / 2002, . sem prejuízo de sujeição 
às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Portaria 
UNESP n.º 53, de 13/3/96. A recusa injustificada em assinar a 
ATA, pela(s) empresa(s) classificada(s) e indicada(s) para REGIS-
TRO de seu(s) respectivo(s) preço(s), ensejará a aplicação da 
penalidade enunciada nos artigo 7º da Lei nº 10.520/02, c/c o 
artigo 15 da Resolução CEGP – 10/02, sendo que a multa corres-
ponderá a 30% (trinta) por cento do valor do(s) produto(s) que 
seria(m) registrado(s) como de fornecimento da(s) mesma(s). 
A recusa injustificada da(s) detentora(s) desta ATA em receber 
a(s) Nota(s) de Empenho correspondentes às ordens de forne-
cimento, implicará na aplicação da multa de 30% (trinta) por 
cento do valor do documento de empenhamento de recursos, 
sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no artigo 7º da 
Lei nº 10.520/02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / 02. O 
retardamento injustificado da execução do objeto da Ata,sem 
prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei nº 
10.520/02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / 02, sujeitará 
a contratada à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre 
a obrigação não cumprida, na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2%;
b) atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 0,4%.
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa decor-

rente da inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) 
sobre o total ou parte da obrigação não cumprida, ou multa 
correspondente à diferença de preço de nova contratação, sem 
prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei nº 
10.520/02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / 02.

9º Para todos os efeitos de direito, para melhor carac-
terização da execução do(s) objeto(s), bem como para defi-
nir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram esta ATA os documentos do EDITAL DE 
PREGÃO Nº 003/2020-FAMESP, constantes do Processo n.º 
2157/2020-FAMESP, e, em especial, as Propostas de Preços e os 
Documentos de Habilitação das empresas: Pharmédice Manipu-
lações Especializadas Ltda-CNPJ: 10.461.807/0001-85, Loderme 
Farmácia de Manipulações Ltda ME.-CNPJ: 00.150.371/0001-50, 
Pharmacia Artesanal Ltda.-CNPJ: 53.440.939/0006-48 e Pires de 
Campos & Cia Ltda – EPP.-CNPJ: 45.516.507/0001-30.

---

5/200/AMPO/3316750/Álcool Etílico Absoluto 99,5% V/v 
; Forma Farmacêutica Solução Injetável ; Forma de Apresenta-
ção Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida ;10 ml Via de 
Administração Intravenosa ; validade mínima na entrega de 
acordo com a legislação vigente; Medicamentos Manipulados 
de Uso Humano;

/R$ 8,80/0%/R$ 8,80/Única classificada e detentora da Ata 
de Registro de Preços/Empresa: Pharmédice Manipulações Espe-
cializadas Eireli/CNPJ: 10.461.807/0001-85/Marca: Pharmedice/
Procedência: Nacional/Embalagem ampola 10 ml

6/12/FRASCO/2743361/Álcool Isopropilico; Líquido Incolor, 
Inflamável, Móvel, Transparente e Volátil, Com Odor Carac-
terístico; e Sabor Levemente Amargo; Faixa de Destilação de 
81 - 83 °c; Teor de Mínimo 99,0%; Aldeídos e Cetonas Deverá 
Passar o Teste Conforme Bp; frasco de 100ml. validade mínima 
na entrega de acordo com a legislação vigente/R$ 40,00/0%/
R$ 40,00/Única classificada e detentora da Ata de Registro 
de Preços/Empresa: Pires de Campos & Cia Ltda EPP./CNPJ: 
45.516.507/0001-30/Marca: cruz vermelha/Procedência: Nacio-
nal/Frasco 100 ml.

9/120/FRASCO/3848698/CIPROfloxacino 25mg/ml; forma 
farmacêutica solução oral; forma de apresentação frasco 60ml; 
via de administração oral; validade mínima na entrega de acordo 
com a legislação vigente, Medicamentos manipulados de uso 
humano./R$ 23,60/0%/R$ 23,60/Única classificada e detentora 
da Ata de Registro de Preços/Empresa: Pires de Campos & Cia 
Ltda EPP./CNPJ: 45.516.507/0001-30/Marca: cruz vermelha/
Procedência: Nacional/Frasco 60 ml.

10/500/FRASCO/3665801/FENILEfrina, cloridrato 25mg/ml 
+ tropicamida 5mg/ml; forma farmacêutica solução oftálmica; 
forma de apresentação frasco conta gota 5ml; via de admi-
nistração oftálmica; prazo de validade de acordo com legisla-
ção vigente. Medicamentos manipulados de uso humano./R$ 
33,00/0%/R$ 33,00/Única classificada e detentora da Ata de 
Registro de Preços/Empresa: Pharmédice Manipulações Espe-
cializadas Eireli/CNPJ: 10.461.807/0001-85/Marca: Pharmedice/
Procedência: Nacional/Embalagem frasco

13/50/FRASCO/3923720/Fenol 88%; Forma Farmacêutica 
Solução Tópica (finalidade peelling dermatológico); Forma de 
Apresentação Frasco 50ml; Via de Administração Tópica; Medi-
camentos Manipulados de Uso Humano. validade de acordo com 
a legislação vigente./R$ 27,00/0%/R$ 27,00/Única classificada 
e detentora da Ata de Registro de Preços/Empresa: Pires de 
Campos & Cia Ltda EPP./CNPJ: 45.516.507/0001-30/Marca: cruz 
vermelha/Procedência: Nacional/Frasco 50 ml.

17/36/FRASCO/4784618/Ibuprofeno 5mg/ml; Forma Farma-
cêutica Suspensão Oral; Forma de Apresentação Frasco 20ml Via 
de Administração Oral ; Validade mínima na entrega de acordo 
com a legislação vigente. Medicamentos Manipulados de Uso 
Humano./R$ 10,00/0%/R$ 10,00/Única classificada e detentora 
da Ata de Registro de Preços/Empresa: Pires de Campos & Cia 
Ltda EPP./CNPJ: 45.516.507/0001-30/Marca: cruz vermelha/
Procedência: Nacional/Frasco 20 ml.

18/24/FRASCO/4727606/Corante; Solução Aquosa de Indigo 
Carmim 0,5% ; Corante para Procedimentos Endoscópicos ; para 
Coloração de Mucosa; Acondicionado em material apropriado 
Que Garanta a Integridade do Produto ; Rotulo Com Nome 
do Produto, Numero de Lote, Data de Fabricação/validade 
conforme,e legislação vigente,100ml medicamento manipulado 
para uso humano./R$ 28,00/0%/R$ 28,00/Única classificada 
e detentora da Ata de Registro de Preços/Empresa: Pires de 
Campos & Cia Ltda EPP./CNPJ: 45.516.507/0001-30/Marca: cruz 
vermelha/Procedência: Nacional/Frasco 100 ml.

20/24/FRASCO/3932656/Natamicina (pimaricina) 50 mg/
ml (5%); forma farmacêutica emulsão oftálmica; forma de apre-
sentação frasco 5ml; via de administração oftálmica ; validade 
minima na entrega de acordo com a legislação vigente; Medica-
mentos manipulados de uso humano./R$ 110,00/0%/R$ 110,00/
Única classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/
Empresa: Pharmédice Manipulações Especializadas Eireli/CNPJ: 
10.461.807/0001-85/Marca: Pharmedice/Procedência: Nacional/
Embalagem frasco

22/400/FRASCO/3341232/iodopovidona 50mg/ml; forma 
farmacêutica solução oftálmica; forma de apresentação frasco 
conta-gotas 10 ML ; via de administração oftálmico; prazo 
de validade de acordo com legislação vigente. Medicamen-
tos manipulados de uso humano./R$ 23,00/0%/R$ 23,00/
Única classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/
Empresa: Pharmédice Manipulações Especializadas Eireli/CNPJ: 
10.461.807/0001-85/Marca: Pharmedice/Procedência: Nacional/
Embalagem frasco

24/480/CAPS/3895718/Bicarbonato de sódio 500 mg; forma 
farmacêutica capsula; forma de apresentação capsula; via de 
administração oral Medicamentos manipulados de uso huma-
no./R$ 0,34/0%/R$ 0,34/Única classificada e detentora da Ata 
de Registro de Preços/Empresa: Loderme Farmácia Ltda./CNPJ: 
00.150.371/0001-50/Marca: Manipulado/Procedência: Nacional/
Embalagem capsula.

25/96/FRASCO 3 ML/3665720/Solução de citrato de sódio 
40mg/ml (4%); forma farmacêutica solução estéril; forma de 
apresentação frasco 3000 ml; via de administração uso em 
maquina de hemodiálise; prazo de validade de acordo com 
legislação vigente. Medicamentos manipulados de uso humano./
R$ 285,00/0%/R$ 285,00/Única classificada e detentora da Ata 
de Registro de Preços/Empresa: Pharmacia Artesanal Ltda./
CNPJ: 53.440.939/0006-48/Marca: Farmoterápica/Procedência: 
Nacional/Frasco 3 ml.

26/36/LITRO/3832708/Acido acético 3%; forma farmacêu-
tica solução tópica; forma de apresentação frasco 1000ml; via 
de administração tópica; prazo de validade de acordo com 
legislação vigente Medicamentos manipulados de uso humano./
R$ 20,65/0%/R$ 20,65/Única classificada e detentora da Ata 
de Registro de Preços/Empresa: Loderme Farmácia Ltda./CNPJ: 
00.150.371/0001-50/Marca: Manipulado/Procedência: Nacional/
Embalagem litro.

27/240/FRASCO/4115082/Lugol 2%; Forma Farmacêutica 
Solução Aquosa; Forma de Apresentação Frasco Ambar 100ml; 
Via de Administração Tópica Ginecológica. validade mínima 
na entrega de acordo com a legislação vigente; Medicamen-
tos Manipulados de Uso Humano./R$ 19,10/0%/R$ 19,10/
Única classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/
Empresa: Loderme Farmácia Ltda./CNPJ: 00.150.371/0001-50/
Marca: Manipulado/Procedência: Nacional/Embalagem frasco 
âmbar 100ml.

28/36/FRASCO/4115112/Lugol 5%; Forma Farmacêutica 
Solução Aquosa; Forma de Apresentação Frasco Ambar de 200 
Ml; Via de Administração Tópica Ginecológica. validade mínima 
na entrega de acordo com a legislação vigente; Medicamen-
tos Manipulados de Uso Humano./R$ 39,20/0%/R$ 39,20/
Única classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/
Empresa: Loderme Farmácia Ltda./CNPJ: 00.150.371/0001-50/
Marca: Manipulado/Procedência: Nacional/Embalagem frasco 
âmbar 200 ml.

29/12/FRASCO/2052504/Violeta; forma de apresentação 
em solução, violeta genciana 2%; pronto para uso; acondicio-
nado em frasco de 100ml apropriado para o produto; rotulo 
com no. De lote, data de fabricação,validade e procedência de 
acordo com a legislação vigente./R$ 34,00/0%/R$ 34,00/Única 
classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/Empre-
sa: Loderme Farmácia Ltda./CNPJ: 00.150.371/0001-50/Marca: 
Manipulado/Procedência: Nacional/Embalagem frasco 100 ml.

31/500/AMPOLA/3666603/Vaselina 1 ml/ml; forma farma-
cêutica liquido estéril; forma de apresentação ampola 10ml; via 
de administração dermatológica; prazo de validade de acordo 
com legislação vigente. Medicamentos manipulados de uso 
humano./R$ 6,50/0%/R$ 6,50/Única classificada e detentora da 

05 - R$ 164,00 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. 
LTDA

06 - R$ 404,59 - CM HOSPITALAR LTDA
CONVOCO as empresas acima citadas, para assinatura da 

Ata de Registro de Preços n° 074/2019-FAMESP/BAURU, refe-
rente ao Pregão supracitado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da publicação.

---
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-

PITALAR
Despacho do Vice Diretor Presidente no Exercício da Pre-

sidência da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar, no uso de suas atribuições ADJUDICA o item do 
Pregão Eletrônico n.º 010/2020-FAMESP/BAURU Processo n.º 
2618/2020-FAMESP/BAURU para a empresa abaixo, bem como 
HOMOLOGA o procedimento licitatório que tem por objeto 
REGISTRO DE PREÇOS EM CONSIGNAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO 
DE COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO, COMPONENTE ACE-
TABULAR DE POLIETILENO, COMPONENTE CEFÁLICO INTER-
CAMBIÁVEL, ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNI-
DADES DA FAMESP: HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL 
ESTADUAL BAURU PELO PERÍODO DE 12 MESES.

LOTE I
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
1 - R$ 1008,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
2 - R$ 282,87 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
3 - R$ 426,48 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
4 - R$ 28,80 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
5 - R$ 104,44 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
VALOR TOTAL DO LOTE I – R$ 30.201,44
LOTE II
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
6 - R$ 1650,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
7 - R$ 1020,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
8 - R$ 353,25 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
9 - R$ 460,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
10 - R$ 100,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
VALOR TOTAL DO LOTE II – R$ 605.000,00
LOTE III
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
11 - R$ 2355,52 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
12 - R$ 1027,28 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
13 - R$ 372,78 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
14 - R$ 463,48 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
15 - R$ 109,67 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
VALOR TOTAL DO LOTE III – R$ 86.413,33
LOTE IV
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
16 - R$ 1027,28 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
17 - R$ 372,78 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
18 - R$ 463,48 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
19 - R$ 1008,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
20 - R$ 28,80 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
21 - R$ 104,44 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
22 - R$ 109,67 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
VALOR TOTAL DO LOTE IV – R$ 34.434,60
LOTE V
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
23 - R$ 1008,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
24 - R$ 1008,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
25 - R$ 28,80 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
26 - R$ 104,44 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
27 - R$ 463,48 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
VALOR TOTAL DO LOTE V – R$ 56.100,96
LOTE VI
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
28 - R$ 1008,00 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
29 - R$ 1695,27 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
30 - R$ 463,48 - ORTHOMAXX HOSPITALAR - EPP
VALOR TOTAL DO LOTE VI – R$ 236.354,21
LOTE VII
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
31 - - - DESERTO
LOTE VIII
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
32 - - - DESERTO
LOTE IX
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
33 - - - DESERTO
LOTE X
ITEM - VALOR UNITÁRIO - EMPRESA VENCEDORA
34 - - - DESERTO
CONVOCO as empresas acima citadas, para assinatura da 

Ata de Registro de Preços n° 007/2019-FAMESP/BAURU, refe-
rente ao Pregão supracitado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da publicação.

---
 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-

PITALAR – FAMESP.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

001/2020-FAMESP
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020-FAMESP
PROCESSO Nº 2157/2020-FAMESP
Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual 47.945, de 

16/07/2003, ficam registrados os preços, conforme segue:
ITEM/CONSUMO MEDIO ANUAL/UNID./CÓDIGO/DESCRI-

ÇÃO DO MATERIAL/FAMESP PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO 
COM ICMS/ALIQUOTA DE ICMS %/HCFMB PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO SEM ICMS/CLASSIFICAÇÃO / EMPRESA /CNPJ/ 
MARCA/ PROCEDÊNCIA/ EMBALAGEM

1/60/FRAS/4419758/Folinato de Cálcio 3 Mg/ml; Forma 
Farmacêutica Solução Oral; Forma de Apresentação Frasco 
Conta Gota 20ml; Via de Administração Oral; validade mínima 
na entrega de acordo com a legislação vigente. Medicamentos 
Manipulados de Uso Humano./R$ 11,00/0%/R$ 11,00/Única 
classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/Empre-
sa: Loderme Farmácia Ltda./CNPJ: 00.150.371/0001-50/Marca: 
Manipulado/Procedência: Nacional/Embalagem frasco 20 ml.

2/24/FRAS/2352966/Acido nítrico 70%; Forma Farmacêutica 
Solução Tópica (finalidade de cauterizar verruga plantar); Forma 
de Apresentação Frasco 50ml; Via de Administração Tópica; 
Medicamentos Manipulados de Uso Humano. validade de acor-
do com a legislação vigente ( Acido Nítrico; Categoria P.a.; Hno3; 
Com Teor de no mínimo 65%; Tipo Liquido; Acondicionado Em 
Embalagem Reforçada e Apropriada Que Garanta a Integridade 
do Produto; Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricação, Valida-
de, Composição e Procedência. validade mínima na entrega de 
acordo com a legislação vigente/R$ 48,00/0%/R$ 48,00/Única 
classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/Empre-
sa: Loderme Farmácia Ltda./CNPJ: 00.150.371/0001-50/Marca: 
Manipulado/Procedência: Nacional/Embalagem frasco 50 ml.

3/1200/ML/619205/Acido tricloroacético 900mg/ml 90%; 
forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco 
100ml ; via de administração tópica; validade mínima na entrega 
de acordo com a legislação vigente; Medicamentos manipu-
lados de uso humano./R$ 0,90/0%/R$ 0,90/Única classificada 
e detentora da Ata de Registro de Preços/Empresa: Loderme 
Farmácia Ltda./CNPJ: 00.150.371/0001-50/Marca: Manipulado/
Procedência: Nacional/Embalagem frasco 100 ml.

4/24/LITR/3830071/Acido bórico (água boricada) 20 mg/
ml (2%); forma farmacêutica solução dermatológica; forma de 
apresentação frasco 1000ml; via de administração dermatoló-
gica; prazo de validade de acordo com legislação vigente Medi-
camentos manipulados de uso humano./R$ 15,60/0%/R$ 15,60/
Única classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/
Empresa: Loderme Farmácia Ltda./CNPJ: 00.150.371/0001-50/
Marca: Manipulado/Procedência: Nacional/Embalagem frasco 
1000 ml.


