
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Despacho Autorizatório

 

I – À vista dos elementos constantes no autos deste processo administra�vo, considerando que nele consta a
manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no ar�go 24, IV, da Lei
Federal nº 8.666/93,combinado com o art. 3º, inciso I, da Medida Provisória nº 1.047 de 03 de maio de
2021, uma vez caracterizada a situação emergencial, e por se tratar de equipamento necessário ao
enfrentamento da COVID-19, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação, pelo menor preço
apurado,  da empresa OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 58.763.350/0001-
90, para locação de 08 (oito) equipamentos eletromédicos  de ven�lação pulmonar microprocessados
neonatal, pediátricos (0,5 - 30KG) e adultos (10 -250 KG), incluindo manutenção preven�va e corre�va, com
fornecimento de peças, acessórios e consumíveis conforme contrato, calibração e teste de segurança
elétrica, no valor mensal por equipamento no montante de R$ 3.500,00, valor mensal  de R$ 28.000,00 e
valor total da contratação no importe de R$ 168.000,00. Prazo de Realização da Despesa: vigência contratual
para 6 meses, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº
2.481/2021.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respec�vo valor, bem como o cancelamento de
eventual saldo de empenho não u�lizado.

III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba,
RF: 839.185.8; Alan dos Santos de Jesus, RF: 879.511.8; Rubens Mazario Junior, RF: 8566101, para atuarem
em conjunto ou individualmente  na fiscalização da execução contratual

IV - Publique-se.

V – A seguir, à Gestão de Contratos para providências quanto à elaboração e lavratura do Termo  de Contrato.

 

 

 
 

DRA. ELIZABETE MICHELETE
Superintendente

Hospital do Servidor Público Municipal

Documento assinado eletronicamente por Elizabete Michelete, Superintendente, em 11/06/2021, às
15:08, 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 045948932 e o código CRC 1D49E970.
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