
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Despacho Autorizatório

I – À vista dos elementos constantes do presente, a pesquisa de preços (033459384), quadro compara�vo
(033459596), jus�fica�va dos quan�ta�vos (031638642) e o parecer da Assessoria Jurídica (032581543 e
033810787), AUTORIZO, com fulcro no art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e art. 24, IV, da Lei Federal nº
8.666/93, a contratação emergencial das empresas: 

1. W.H.B DO BRASIL LTDA. (SETON), no valor de R$ 484,22 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e
dois centavos), vencedora do item 29 - Fita Demarcadora de Piso "Mantenha a Distância" - 10cm X
30m, cor: amarelo e preto;

2. HERRERA GARCIA CONFECÇÕES LTDA, no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos
reais), vencedora dos itens 32 a 35 - Jaleco longo �po laboratorial Unissex, tamanho Pequeno, Jaleco
longo �po laboratorial Unissex, tamanho Médio, Jaleco longo �po laboratorial Unissex, tamanho
Grande, Jaleco longo �po laboratorial Unissex, tamanho GG;

3. PLASTGEO COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI, no valor de R$ 2.057,00 (dois mil e cinquenta e sete reais),
vencedora do item 53, 57, 58, 59, 62 e 65 - Pincel atômico, cor preto, Saco plás�co transparente -
60X40 cm - bobina picotada, Saco plás�co transparente - 35X45 bobina picotada c/ fundo estrela, Saco
plás�co transparente - 37X55 bobina picotada com fundo estrela, Suporte para bobina de sacos
plás�cos c/ fundo estrela, universal, Tinta látex para demarcação de Piso, cor: Amarela;

4. CIRURGICA KD LTDA, no valor de R$ 27.984,00 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais),
vencedora dos itens 38, 39 e 40 - Luva Nitrílica sem pó, descartável tamanho Pequeno, Luva Nitrílica
sem pó, descartável tamanho Médio, Luva Nitrílica sem pó, descartável tamanho Grande;

5. BELT GROUP DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 153.280,00 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e
oitenta reais), vencedora do item 52, Pedestal organizador de filas, material: aço cromado;

6. HOPE NOBLE COMERCIAL LTDA. ME, no valor de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais),
vencedora do item 55, Proteção Viral – material: acrílico para mesa e balcão, 60X60 cm;

7. JUGATHA IND. COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. EPP, no valor de R$ 9.487,50 (nove mil,
quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), vencedora do item 61, Solução limpeza
mul�uso com efeito fungicida e bactericida;

8. ROBERTA E. BARROS VALDEVINO, no valor de R$ 8.240,10 (oito mil, duzentos e quarenta reais e dez
centavos), vencedora do item 68, Touca descartável, TNT - cor: branca.

II – As despesas decorrentes da contratação ora autorizada estão previstas nas Notas de Reserva nº
44.409/2020, 45.597/2020, 44.412/2020, 45.599/2020, 44.414/2020, 44.549/2020, 44.420/2020,
45.601/2020, 45.602/2020, onerando as dotações  orçamentárias  25.10.13.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00,
25.10.13.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, 25.10.13.392.3001.6.960.4.4.90.52.00.00,
25.10.13.392.3001.6.960.3.3.90.30.00.00, 25.10.13.392.3001.2.025.4.4.90.52.00.00,
25.10.13.392.3001.2.025.3.3.90.30.00.00, 25.10.13.391.3001.6.360.4.4.90.52.00.00,
25.10.13.391.3001.6.360.3.3.90.30.00.00, 25.10.13.392.3001.6.355.3.3.90.30.00.00, respec�vamente.

 



III – Designo como fiscais do contrato, com fundamento no ar�go 6º do Decreto Municipal n° 54.873/14,
Jussara Correia Soriano, RF nº 649.882.5, como �tular, e Adilson Moura da Costa , RF nº 520.478.0, como
suplente.

 

IV – Publique-se e encaminhe-se a Contabilidade para providências subsequentes. 

Documento assinado eletronicamente por Tais Ribeiro Lara, Chefe de Gabinete, em 30/09/2020, às
15:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Hugo Possolo de Soveral Neto, Secretário Municipal de
Cultura, em 01/10/2020, às 15:48, 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 033812545 e o código CRC EC21FBEA.

Referência: Processo nº 6025.2020/0011006-1 SEI nº 033812545


