
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Despacho Autorizatório

 

1. À vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação de Coordenadoria de
Administração e Finanças  (034527540/ 034827741) e da Coordenadoria Jurídica  (036706916) desta
Pasta, que acolho,  e considerando o caráter excepcional do presente, AUTORIZO, com fundamento no
ar�go 24, inciso IV da Lei 8.666/93, ar�go 6º da Lei Municipal nº 17.340/2020,  ar�go 12 da Lei
Municipal nº 17.335/2020, art. 2º, II, do Decreto Municipal nº 59.321/20 e ar�go 2º, inciso II, do
Decreto Municipal nº 59.283/20,  a contratação direta, por dispensa de licitação, das empresas ASR
COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, sob CNPJ:34.211.881/0001-01, para o fornecimento
de 514 dispensers de pressão para sabonete líquido / álcool em gel, pelo valor unitário de R$ 21,98,
perfazendo o valor total de R$ 11.297,72 e 246 dispensers para papel higiênico, confeccionados em
plás�co de alta resistência ao impacto, base e tampa fechamento com chave, na cor transparente, pelo
valor unitário de R$ 20,73, perfazendo o valor total de R$ 5.099,58, bem como torno
prejudicada/fracassada a aquisição do item 3 pois o produto cotado não atende a descri�va técnica
solicitada.

 

2. AUTORIZO, outrossim, o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento da despesa,
onerando a dotação orçamentária nº 93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.02 – Manutenção e
Operação de Equipamentos de Assistência Social – Material de Consumo – Transferências Federais ,
através da Nota de Reserva nº 58.245/2020.

 

3. DESIGNO o Sr. Bruno Nomelini Matoso, portador do RF nº 837.388-4, como fiscal do ajuste e o Sr.
Jefferson Paulo da Silva, portador do RF nº 837.794-4, como seu subs�tuto, nos termos do art. 6º, do
Decreto Municipal nº 54.873/2014.

 

4. PUBLIQUE-SE no DOC para os devidos fins e efeitos legais.

 

5. A seguir, encaminhe-se à Supervisão Técnica de Contabilidade para as providências contábeis, ficando
condicionada a entrega da Nota de Empenho à apresentação pela contratada de todos os documentos
legalmente exigíveis com prazo de validade em vigor. Após, à Seção Técnica de Compras para as
providências cabíveis.

 

São Paulo, 10 de dezembro de 2020.



 

 

BERENICE MARIA GIANNELLA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

SMADS
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