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FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO DIRETOR-EXECUTIVO
DE 27/04/2017

PROCESSO Nº E-08/007/1736/2016 - HOMOLOGO o Pregão Eletrô-
nico nº 069/2016 para Aquisição de Medicamentos (Quimioterápicos)
em favor das seguintes Empresas: COSTA CARMARGO COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
36.325.157/0001-34 para o fornecimento do item 14 no valor total de
R$ 5.129,52 (cinco mil cento e vinte nove reais e cinquenta e dois
centavos) e CHRISPRIM NEDI CARRILHO EPP, inscrita no CNPJ
sob o nº 01.402.400/0001-96 para o fornecimento dos itens 1 e 16 no
valor de R$ 135.877,34 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e setenta
e sete reais e trinta e quatro centavos). Restaram Desertos os itens
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 17 e Fracassados os itens 9, 13 e
15.

Id: 2028406

FUNDAÇÃO SAÚDE

DESPACHO DO DIRETOR-EXECUTIVO
DE 28/04/2017

PROCESSO Nº E-08/007/610/2017 - RATIFICO o procedimento de
Dispensa de Licitação n° 030/2017, no valor total de R$ 5.162.661,07
(cinco milhões, cento e sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e
um reais e sete centavos), e AUTORIZO a emissão das Notas de
Empenho nº 2017NE00852 e 2017NE00853, em favor da Empresa
RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME, para a pres-
tação de serviços de limpeza e desinfecção de superfícies, para aten-
dimento ao Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), Instituto Esta-
dual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP) e Hospital Estadual
Anchieta (HEAN), em caráter emergencial, com fundamento no art.
24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações,

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO DIRETOR-EXECUTIVO
DE 28/04/2017

PROCESSO Nº E-08/007/2201/2016 - HOMOLOGO o Pregão Eletrô-
nico nº 002/2017 para aquisição de insumos com fornecimento de
equipamento em comodato, para realização de testes destinados a
Bioquímica Clínica, em favor da seguinte Empresa: LABINBRAZ CO-
MERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 73.008.682/0001-52 para
o fornecimento do lote no valor total de R$ 396.036,80 (trezentos e
noventa e seis mil trinta e seis reais e oitenta centavos).

Id: 2028340

nos termos do Projeto Básico contido nos autos do Processo Admi-
nistrativo nº E-08/007/610/2017.

Id: 2028249
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