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em relação às empresas de grande porte diante de suas especifi-
cidades, em garantia da isonomia prestigiada pela Carta Magna.

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade 
do tratamento diferenciado dispensado para essas empresas, 
posto que a Lei Complementar nº 123/06 é absolutamente 
constitucional.

A luz do exposto, e em atenção à impugnação impetrada, e 
baseado nos princípios constitucionais, bem como os previstos 
na Lei de Licitações, e, sobretudo, em atendimento à supremacia 
do interesse público, que determina privilégios jurídicos e um 
patamar de superioridade do interesse público sobre o particular 
e à indisponibilidade do interesse público, caracterizada pelo 
dever-poder da Administração, o Subscritor decide pelo conhe-
cimento da peça impugnatória, pois tempestiva, e no mérito 
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Permanecendo inalterados o edital, 
termo de referência e demais anexos.

Em 08 de fevereiro de 2018.
ANDRESSA BISCOLLA DE OLIVEIRA
SUBSCRITOR DO EDITAL
DE ACORDO,
RATIFICO a decisão do subscritor do edital designado nos 

autos do processo SEC 31240/2017, bem como autorizo o pros-
seguimento do certame.

Publique-se na íntegra no sítio da Bec: www.bec.sp.gov.
br e D.O.E.

ANDRÉA DE ANDRADE VERÍSSIMO DE SOUZA
Respondendo pelo Expediente
Departamento de Administração

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 Extrato de Contrato
Processo n.º 17/124-M
Contrato FAPESP n.º 072/2017
Assinatura: 02.02.2018
Parecer Jurídico n.º 430/2017 de 11/12/2017
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo – FAPESP
Contratada: Fundação Para o Vestibular da Universidade 

Estadual Paulista- VUNESP/ CNPJ: 51.962.678/0001-96.
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de 

planejamento, organização e execução de Processo Seletivo 
para a FAPESP.

Valor Total: R$ 92.300,00 (noventa e dois mil e trezentos 
reais).

Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da 
expedição da Ordem de Início dos Serviços.

Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 24, 
inciso VIII, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
10/2014/FPBRN – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – CHEFIA 
DE GABINETE

Pregão Eletrônico nº 01/2014/CA
Processo: 4.130/2014
Contrato: 10/2014/FPBRN
Parecer Jurídico: 674/2015
Data: 13/11/2015
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Chefia de Gabinete
Contratado: Canon do Brasil Indústria e Comércio LTDA
CNPJ: 46.266.771/0001-26
Objeto: Prestação de serviços de contínuos de impressão e 

reprografia corporativa, instalação de software de gerenciamen-
to, inventário, contabilização e devida manutenção e forneci-
mento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de 
documentos nas dependências da contratante.

Objeto do Termo: Alterar a denominação do contratante, 
passando a figurar o Estado de São Paulo, pela Chefia de Gabi-
nete; Alterar a indicação orçamentária, para constar a assunção 
pela Chefia de Gabinete, da Secretaria do Meio Ambiente, UGE 
260030.

Vigência: 19/02/2018 a 15/08/2018.
Valor: R$ 146.913,16 (cento e quarenta e seis mil, novecen-

tos e treze reais e dezesseis centavos)
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903915, 

UGE 260030, Programa de Trabalho: 18542261862330000 Nota 
de empenho 2018NE0037.

Data da Assinatura: 30/01/2018
 Despacho do DSAGC de 08/02/2017
Negociação de preço do item 4 e cancelamento do item 8 

da ARP nº 55/2017 (Processo SMA nº 5.097/2017)
Em cumprimento ao disposto no artigo 5º inciso III, do 

Decreto nº 47.945, de 16 de julho de 2003, alterado pelo 
Decreto 51.809, de 16 de maio de 2007, este Departamento de 
Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, da Coordenadoria 
de Administração, realizou através do Centro de Programação 
e Controle de Estoques a pesquisa de mercado trimestral, para 
aferir a compatibilidade dos preços registrados com os efetiva-
mente praticados.

Sendo obtido preços abaixo dos registrados para os itens 4 
e 8, da Ata de Registro de Preços DSAGC nº 55/2107.

Conforme faculta o inciso I, artigo 17 do mencionado 
Decreto, a empresa PROJETHIC COMÉRCIO E GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS LTDA-EPP (DETENTORA), foi convocada por meio 
de correio eletrônico a negociar a redução de preços e sua ade-
quação ao mercado, entretanto a mesma manifestou interesse 
em negociar o item 4 (mídia cartão de memória) que passa de 
R$ 499,50 para R$436,50.

Quanto a redução para o item 8 a proposta não foi condi-
zente com a realidade do mercado, ou seja, o valor registrado é 
de R$ 2,90, sendo que o valor proposto na negociação é de R$ 
2,65 e a pesquisa de mercado é de R$1,56, conforme se verifica 
às fls.117/118.

Mediante o exposto na qualidade de órgão gerenciador 
do Sistema de Registro de Preços da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, conforme Resolução SMA nº 73, de 09/08/2013 
alterada pela Resolução SMA-30 de 05/05/2017, em especial o 
parágrafo único, do artigo 17, c.c inciso III, do artigo 18, ambos 
do Decreto nº 47.945/2003 ALTERO o valor do item 4 para 
R$436,50 e CANCELO o item 8, em vista que não logrou êxito 
a negociação.

Fica assegurado o contraditório e a ampla defesa nos 
termos do parágrafo único, do artigo 18, do nº 47.945/93, que 
deverá ser apresentada no DSAGC/CPCE no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, no endereço: Avenida Professor Frederico Hermann 
Junior, 345, prédio I, 6º andar – Alto de Pinheiros – São Paulo.

 Despacho do CPCE de 08/02/2018
Considerando o disposto § 2º, do artigo 15, da lei 8.666/93;
Considerando o disposto no inciso III e VIII, do artigo 5º, 

do Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003 e suas 
alterações;

Considerando a Resolução SMA nº 73, de 09 de agosto de 
2013; e SMA nº 30, de 05 de maio de 2017;

Considerando a Portaria DSAGC nº 01, de 29 de novembro 
de 2012, este Centro de Programação e Controle de Estoque 
realizou a primeira pesquisa trimestral de mercado, conforme 
documentações e quadro comparativo juntados nos respectivos 

Atendendo ao disposto no Artigo V, Item III do Decreto 
Estadual nº 47.945 de 16/07/2003, realizamos pesquisa trimes-
tral no mercado visando aferir a compatibilidade dos preços 
registrados, com os efetivamente praticados no mercado, sendo 
constatados valores encontram-se abaixo da média, aos das 
fornecedoras acima, havendo a concordância da mesma manter 
os preços registrados na Ata acima.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Comunicado
Edital nº LPI nº 007/2017 – ( Lotes 1 e 2)
A Comissão Julgadora de Licitações – CJL, informa que nas 

Atas nº 088 e 089, o CONSÓRCIO KVS SP-250 2017 , é composto 
pela empresas (Kamilos, Vale do Rio Novo e Senpar)

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Comunicado
Edital nº 023/17-TP ( Protocolo nº 039594/DER/17 – 12º 

volume)
A Comissão Julgadora de Licitações – CJL, omunica de 

acordo com o artigo 109, Inciso I, parágrafo 3º da Lei Federal 
nº 8.666/93 que:

- A empresa ECR Engenharia Ltda interpôs recurso adminis-
trativo contra os valores atribuídos as notas técnicas das empre-
sas: Astec Engenharia Ltda, L.A Falcão Bauer Centro Tecnológico 
de Controle da Qualidade Ltda e Geométrica Engenharia de 
Projetos Ltda:

- A empresa Geométrica Engenharia de Projetos Ltda 
interpôs recurso administrativo contra os valores atribuídos as 
notas técnicas das empresas: ECR Engenharia, Astec Engenharia 
Ltda e L.A Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da 
Qualidade Ltda.

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 Divisão Regional de Assis
 DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS-DR7
Despacho do Diretor Regional
Dispensa de Licitacao 007188/DR.07/2018
Ratifico a Dispensa de licitação, para a contratação direta 

da empresa COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A., para 
fornecimento de energia elétrica para a Sétima Divisão Regional 
do Departamento de Estradas de Rodagem DR7/DER, por tempo 
indeterminado, conforme DTM-SUP/DER-001-02/01/2002.

 DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS-DR7
Despacho do Diretor Regional
Dispensa de Licitacao 007189/DR.07/2018
Ratifico a Dispensa de licitação, para a contratação direta 

da empresa COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A., para 
fornecimento de energia elétrica para a 3ª Cia. de Policiamento 
Rodoviário do Estado de São Paulo - 2ºBPRv/3ª Cia, por tempo 
indeterminado, conforme DTM-SUP/DER-001-02/01/2002.

 Divisão Regional de Ribeirão Preto
 Despacho do Diretor da Diretoria de Operações, de 

05/02/2018
Protocolo nº 005014/07/DER/2018, Dispensa de Licitação 

nº 0017 – 29/01/2018 – Às fls. 18, ratificando nos termos do 
artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, o Ato do 
Diretor da DR.8-Substº, que reconheceu a situação de Dispensa 
de Licitação, objetivando os serviços de fornecimento de energia 
elétrica para os imóveis ocupados pelo DER/DR.8, localizados no 
municípios de Ribeirão Preto, São Simão, Franca e São Joaquim 
da Barra, para o presente exercício.

 CULTURA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SC: 842428/2017
INTERESSADO: NÚCLEO DE MANUTENÇÃO
ASSUNTO: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-

DA EM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS 
(CONTAINER) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ESTADO 
DA CULTURA

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 02/2018 – OFERTA DE COMPRA 
Nº 120102000012018OC00003

Análise da Impugnação Apresentada pela empresa COLE-
TA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
01.895.314/0001-62.

Alega o Impugnante, que o instrumento convocatório ofen-
de a participação de empresas que não estejam enquadradas 
como microempresas e empresas de pequeno porte. Alegando 
o principio da livre concorrência que deve ser preservado contra 
todo e qualquer abuso, sendo vedado aos agentes públicos com-
prometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo da licitação.

Alega ainda que, “como o processo licitatório tem por 
finalidade a ampla participação de licitante em busca do melhor 
preço ao Ente Público, garantida a paridade de condições entre 
os pretendentes, não se pode desenvolver qualquer espécie 
de favorecimento a qualquer participante, em obediência ao 
princípio da legalidade, devendo pois, serem retiradas do Edital 
os itens restritivos ä Livre Concorrência, a impessoalidade, a 
isonomia e o interesse público”.

Razão não assiste o Impugnante.
Pois adota a premissa de que o decreto não pode ir além 

da lei, e que, portanto cabe à Administração decidir, em cada 
caso, se a licitação será, ou não, exclusivamente reservada à 
participação daquelas empresas, seguindo a consequência de 
que tal opção de aportar em fundadas razões, ou seja, deverá a 
Administração explicitar os respectivos motivos determinantes, 
se entender de afastar tal exclusividade.

O tratamento diferenciado é resultante de expressa política 
pública constitucional, insculpida na Constituição Federal de 
1988, em seu art. 170, IX.

A regra é a exclusividade, devendo a Administração, quando 
assim não agir, esclarecer os motivos pelos quais decidiu que 
determinada licitação, cujo objeto se contenha no limite legal 
fixado (R$ 80.000,00), não será exclusiva para pequenas e 
microempresas.

Não aplicar a regra de exclusividade, é exceção que deman-
da justificativa fundada em motivos relevantes, que cumpre à 
Administração evidenciar em cada caso, o que não se aplicada 
para a presente licitação.

A LC nº 123/06 veio regulamentar um beneficio concedido 
pela Constituição Federal de 1988, garantido as ME e EPP o 
direito constitucional do tratamento diferenciado, favorecido e 
simplificado referente à apuração e recolhimento de impostos 
e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, mediante regime jurídico único de arrecadação, 
obrigações acessórias, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
acesso a crédito e ao mercado, à tecnologia, ao associativismo 
e as regras de inclusão.

Para Ana Paula Rocha Bonfim: “A lei geral das microempre-
sas, também conhecida como Super Simples, passa efetivamente 
a contribuir para a construção de um ambiente sustentável 
para o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios 
com a garantia efetiva de um tratamento jurídico diferenciado, 
simplificado e favorecido, através da regulamentação do texto 
constitucional”.

Com relação ao princípio da isonomia, ou seja, tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida 
das suas desigualdades, salienta-se que o legislador atendeu 
plenamente a este princípio, tendo em vista que a própria Cons-
tituição Federal estabeleceu que microempresas e empresas de 
pequeno porte merecem necessitam de tratamento diferenciado 

rogáveis de acordo com a Lei, sob o regime de empreitada por 
preço unitário.

AUTORIZO a despesa e o empenhamento para a empresa: 
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ: 00.331.788/0012-71.

Convoco a empresa a comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, 
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 
– HCFMB, sito no Distrito de Rubião Junior, Botucatu SP, para 
assinatura do Contrato.

Botucatu, 08 de fevereiro de 2018.
Professor Adjunto André Luis Balbi
Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Botucatu – HCFMB

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE MARÍLIA

 Comunicado: Pregão Eletrônico nº 12/2018, Processo nº 
001.0993.000012/2018, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
AQUISIÇÃO DE PNEUMATICO PARA AUTOMÓVEL LEVE E CAMI-
NHÃO. Fica prorrogada a abertura do presente processo para o 
dia 26/02/2018, às 09:00 hs. O Edital alterado está disponível no 
site: http://www.hc.famema.br/institucional/licitacao/licitacao.
php, www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br. Mais 
informações, fone: (14) 3402-1795.

 A Superintendente do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACUL-
DADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA HOMOLOGA 
em 08/02/2018 o Pregão Eletrônico nº 7/2018, Processo nº 
001.0993.000030/2018 de REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS DE MICROBIOLOGIA COM 
CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO.

 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 TORNADO SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO D.O.E DE 
06.02.2018,

Referente ao AVISO DE ABERTURA, EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº. 0003/2018/SQA/DA, (OC Nº. 
162101160552018oc00005) - destinado a AQUISIÇÃO DE 
COPOS DESCARTÁVEIS cuja abertura estava marcada para o dia 
22.02.2018 as 09:00 horas.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0003/2018/SQA/DA
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Roda-

gem do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO nº. 
0003/2018/SQA/DA - (OC Nº. 162101160552018oc00012) - des-
tinado a AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS a ser realizada 
por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja 
abertura está marcada para o dia 26.02.2018 as 09:00 horas. Os 
interessados em participar do certame deverão acessar a partir 
de 09.02.2018 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de 
senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus repre-
sentantes. O edital também está disponível nos seguintes sites 
www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.

 Departamento de Estradas e Rodagem
Diretoria de Administração
Extrato de Contrato
Contrato 20.023-2 - Contratante DER - Protocolo nº 047037/

DER/2017 - Contratado ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO 
LTDA – Edital nº 030/2017-TP – Assinatura 05/02/2018 – Valor 
R$ 711.089,72 - Contratação das obras e serviços de contenção 
de erosão nos km 7+500m-LD, km 8+500m-LE, km 8+800m-LE 
e km 14+100m-LD da SP-077, município de Jacareí e Santa 
Branca, incluindo a elaboração do projeto executivo – Vigência 
contratual 11 meses.

Departamento de Estradas e Rodagem
Diretoria de Administração
Extrato de Contrato
Contrato 20.034-7 - Contratante DER - Protocolo nº 030914/

DER/2017 - Contratado CONSÓRCIO SP-310 MF – Edital nº SDP 
012/2017 – Assinatura 05/02/2018 – Valor R$ 4.135.123,40 - 
Supervisão Técnica das Obras da rodovia SP-310, entre o km 
454,300 e o km 518,400, trecho Mirassol - Floreal, com 64,100 
km de extensão, contempladas do Programa de Investimento 
Rodoviário do Estado de São Paulo – Vigência contratual 20 
meses.

Departamento de Estradas e Rodagem
Diretoria de Administração
Extrato de Contrato
Contrato 20.016-5 - Contratante DER - autos nº 276.728/

DER/2016 volume 10º - Contratado CONSÓRCIO QUAN-
TA/MCRIT/CODEX – Edital nº SDP 011/2016 – Assinatura 
05/02/2018 – Valor R$ 1.100.027,41 - Serviços de Consultoria: 
Aprimoramento e Expansão das Funcionalidades do GEOPORTAL 
Sala de Cenários – Vigência contratual 14 meses.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
AVISO DE REVOGAÇÃO
Edital 008/2017-CV – (Protocolo 019545/DER/2017 2º 

volume)
Diante dos elementos de instrução deste procedimento 

notadamente a manifestação da ECO, anuída pela Diretoria de 
Administração – DA (fls. 253), o Sr. Superintendente REVOGA 
a licitação inaugurada pelo Edital 008/2017-CV, em razão de 
interesse público, com fundamento no artigo 49 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2018/SQA/DA
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Roda-

gem do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 0005/2018/SQA/DA - (OC Nº. 162101160552018oc00010) 
- destinado a AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO a ser realizada 
por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja 
abertura está marcada para o dia 27.02.2018 as 09:00 horas. Os 
interessados em participar do certame deverão acessar a partir 
de 15.02.2018 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de 
senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus repre-
sentantes. O edital também está disponível nos seguintes sites 
www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0006/2018/SQA/DA
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Roda-

gem do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO nº. 
0006/2018/SQA/DA - (OC Nº. 162101160552018oc00011) - des-
tinado a AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA a ser realizada por inter-
médio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está 
marcada para o dia 27.02.2018 as 10:00 horas. Os interessados 
em participar do certame deverão acessar a partir de 15.02.2018 
o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de aces-
so ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital 
também está disponível nos seguintes sites www.der.sp.gov.br e 
www.e-negociospublicos.com.br.

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Protocolo nº 019150/07/DER/2017 (Pregão Eletrônico nº 

0026/2017/SQA/DA) – Ata de Registro de Preços nº ARPP 
0001/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA 
O COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO, firmada em 
29/09/2017 entre o DER e as fornecedoras: COMERCIAL THIALLI 
LTDA – EPP (vencedora do item 1) – Cinto em Couro para Culo-
te, no valor unitário de R$ R$ 56,00; VHA MUNOZ EIRELI-ME 
(vencedora o item 2) – Jaqueta em Couro, no valor unitário de 
R$ 590,00 e O. FILIZZOLA & CIA LTDA - EPP (vencedora do item 
3) – Equipamento de Couro Completo para Pistola .40 e 24/7 
(PRÓ e TACTICAL), no valor unitário de R$ 370,00.

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento.

6.11. Ficará impedida de licitar e contratar com a Admi-
nistração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que pra-
ticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, 
quando couber.

6.12. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser 
aplicada juntamente com as multas previstas na Resolução cuja 
cópia constitui Anexo IV do Edital, garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no 
“Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Admi-
nistrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.
br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparen-
cia.gov.br/ceis.

6.13. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não 
exclui a de outra.

6.14. O contratante poderá descontar das faturas os valores 
correspondentes às multas que eventualmente lhe forem apli-
cadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste 
Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.

6.15. A prática de atos que atentem contra o patrimônio 
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da adminis-
tração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir 
fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da 
execução do contrato, será objeto de instauração de processo 
administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal 
nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem 
prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos 
artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da 
Lei Federal nº 10.520/2002.

6.16. Os procedimentos para a imposição de sanções serão 
conduzidos:

6.16.1. No âmbito do Órgão Participante, para a aplicação 
das penalidades de advertência e multa relativas ao inadimple-
mento de obrigações contratuais;

6.16.2. No âmbito do Órgão Gerenciador, para aplicação 
das demais penalidades não indicadas no 6.16.1;

6.17. As sanções serão aplicadas pela autoridade compe-
tente do órgão que conduziu o procedimento, em conformidade 
com o disposto no item 6.16. Poderão ser motivos de rescisão 
contratual, com as conseqüências previstas, aqueles elencados 
nos artigos 75 a 82 da Lei estadual n.º 6.544/89 e artigos 77 a 
80, 86 e 88 da Lei federal n.º 8.666/93.

 DO SUPERINTENDENTE DO HCFMB
EM 08/02/2018
Nos termos dos artigos 12°, Decreto Estadual n° 47.297, 

de 06 de novembro de 2002, c.c., Decreto Estadual n° 49.722, 
de 24 de junho de 2005, Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, 
Homologo o Pregão Eletrônico nº 325/2017 - HCFMB, do tipo 
MENOR PREÇO – Processo nº 7092/2017 - HCFMB, objetivando 
a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA, que objetiva o Regis-
tro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para suprir as 
necessidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de medicina 
de Botucatu - HCFMB, conforme a classificação efetuada pelo 
Pregoeiro e Ata lavrada em Sessão Pública no dia 07/02/2018.

Item/ Empresa/ Classificação/ Valor Unitário
5/ OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP/ Única Classifi-

cada/ R$ 1,70;
7/ Ophthalmos S/A/ Única Classificada/ R$ 18,50;
8/ OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP/ Única Classifi-

cada/ R$ 30,00;
10/ OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP/ Única Classi-

ficada/ R$ 13,00;
11/ OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP/ Única Classi-

ficada/ R$ 1,90;
13/ FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ 

Única Classificada/ R$ 0,20;
14/ FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ 

Única Classificada/ R$ 0,30;
15/ CIRURGICA SÃO JOSE LTDA/ Única Classificada/ R$ 

0,0375;
16/ Glenmark Farmaceutica Ltda./ Única Classificada/ R$ 

105,00;
17/ OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP/ Única Classi-

ficada/ R$ 18,00;
19/ OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP/ Única Classi-

ficada/ R$ 1,80
Itens Desertos: 9; 18; 23
Itens Fracassados: 1; 2; 3; 4; 12; 20; 21; 22
Itens Cancelados: 6
CONVOCO a(s) empresa(s) classificada(s), para assinatura 

da Ata de Registro de Preços, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
a contar da data desta publicação.

Karen Aline Batista da Silva
Diretora do Núcleo de Apoio à Superintendência HCFMB
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇOS OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2018 - HCFMB
PROCESSO N° 0500/2018 - HCFMB
OFERTA DE COMPRA N° 092501090592018OC00052
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.

fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA 

ELETRÔNICA: 09/02/2018
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

27/02/2018 as 09:00 hs
Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade 
PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do 
Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP”, com utili-
zação de recursos de tecnologia da informação, a denominada 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 
0500/2018 - HCFMB, objetivando a AQUISIÇÃO DE CARNES 
BOVINAS E SUINAS, do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião 
Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites 
www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.
bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou pelo www.
hc.fmb.unesp.br/licitacoes.

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em 
contato pelo telefone (014) 3811-6086 ramal 222, e-mail: pre-
gaorp@fmb.unesp.br.

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 306/2017 - HCFMB
PROCESSO N° 6680/2017 - HCFMB
Nos termos dos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto Esta-

dual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do 
Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, Resolução 
n° CC-27, de 25/05/2006, ADJUDICO e HOMOLOGO o PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 306/2017 - HCFMB, do tipo MENOR PREÇO 
– PROCESSO Nº 6680/2017 - HCFMB, objetivando a Prestação 
de serviços de locação, instalação e manutenção domiciliar de 
concentradores de oxigênio, acompanhados dos acessórios e 
cilindros de oxigênio, e fornecimento continuado de oxigênio 
medicinal comprimido, para pacientes do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, submetidos à 
oxigenoterapia domiciliar prolongada, conforme especificações 
no Projeto Básico, por um período de 30 (trinta) meses, pror-
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