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SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

Despacho Autorizatório

INTERESSADO: SUB-PI/GAB/Praça de Atendimento
ASSUNTO: Compra Direta Combate da Pandemia e Prevenção contra o Corona Vírus (COVID 19)
 
PROCESSO SEI nº 6050.2020/0004465-0

I – No uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei nº 13.399/02, bem como os requisitos
estabelecidos pelo art. 12, inciso XII, do Decreto Municipal 59.283/2020, com fundamento no ar�go 24,
inciso II da Lei Federal nº 8.666/203, AUTORIZO a Contratação direta,  bem como a emissão das
respec�vas Notas de Empenho em favor das empresas:  CENTRAL DO BRASIL INSTRUMENTOS  C.N.P.J.
nº 21.137.143/0001-10 -  ITEM 1 – 03 (três) unidades de  Termômetros digitais,  infravermelho para
medição de temperatura sem necessidade de tocar, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais) e no valor Total de R$ 1.080,00 (Hum mil e oitenta reais);  BY COLOR EDITORA E GRÁFICA EIRELI –
ME – C.N.P.J. nº 26.106.858/0001-29 – ITEM 2  - 02  Totens para Dispenser de Álcool em Gel com
estrutura em aço galvanizado e acabamento em impressão laminada resistente a água, riscos e fácil
limpeza. Cano Extensor no bico da saída do álcool em gel. Acionamento feito por Pedal, evitando
qualquer contato com as mãos. Recipiente para Álcool Gel com capacidade mínima de 500 ml, podendo
ser reabastecido com facilidade. Dimensões aproximadas de 1,00 e 1,20 de Altura X 0,45 e 0,45 de
largura. Garan�a Mínima: 06 meses, no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e o valor
Total de R$ 700,00 (Setecentos reais); empresa: TIE TAPETES – EIRELI  (CASA DO CAPACHO)   CNPJ nº
10.261.012/0001-23 – ITEM 3 – 10 (dez) unidades de Kits de tapetes sani�zantes e de secagem dos
calçados com dimensões aproximadas de 63 X 45 X 1,7 cm com acabamento para evitar tropeços.  No
valor unitário de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)  e valor total de R$ 1.450,00 (Hum mil,
quatrocentos e cinquenta reais ) ITEM 4 – 02 (duas) unidades de Kits de tapetes sani�zantes e de
secagem dos calçados com dimensões aproximadas de 1,30 X 1,40m  e acabamento para evitar tropeços,
no valor unitário de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais e valor Total de R$ 1.900,00 (hum mil e
novecentos reais), perfazendo total dos item 3 e 4 de R$ 3.350,00 (Três mil, trezentos e cinquenta reais),
da empresa: FORT CLEAN  COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMP.ELE.HIDRA. LTDA - EPP    C.N.P.J. nº
13.693.278/0001-33 - ITEM 5 – 200 (duzentas) unidades de Álcool gel an�ssép�co 70%  com válvula
pump com extrato de Aleo Vera, contendo 440ml, no valor unitário de R$ 10.95 (dez reais e noventa e
cinco centavos)  e no valor total de R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais);  ITEM 6 – 15 (quinze)
unidades de Suporte para sabonete e álcool em gel no valor unitário de R$ 28,90 (vinte e oito reais e
noventa centavos e valor total de R$ 433,50 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos),
perfazendo o total global do item 5 e 6 R$ 2.623,50 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta
centavos).

II – O valor total da aquisição é de R$ 7.753,50 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta
centavos). A presente despesa onerará a dotação orçamentária nº
51.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº 40.756/2020 (sei nº
031136641).

III - As condições de pagamento e entrega de material estão previstas na Requisição de compras juntada
ao processo. A gestão do ajuste será exercida pelo servidor Ademir Brussolo, R.F. 542.067.9 e como
subs�tuto o servidor Édson Messias dos Santos, R.F. 741.672.5.

IV – Publique-se.

V – Após, à Supervisão de Finanças para as providencias de cautela.
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São Paulo, 24 de Julho de 2020

 

ACACIO MIRANDA DA SILVA FILHO
Subprfeito

SUP-PI

Documento assinado eletronicamente por Acacio Miranda da Silva Filho, Subprefeito(a), em
29/07/2020, às 17:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 031304402 e o código CRC D7BB9805.
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