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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Despacho Autorizatório

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6064.2020/0001129-5

I – No exercício da competência que me foi confiada pela Lei Municipal n. 13.164/2001 e
pelo Decreto Municipal n. 58.153/2018, e à vista dos elementos con�dos no processo em epígrafe, e nos
termos da Lei Federal 13.979/2020, da Lei Municipal 13.278/02, dos Decretos Municipais 44.279/03 e
58.400/18, consideradas suas alterações, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de
es�lo, a contratação direta da empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 03.022.122/0001-77,
para prestação de serviços de Apoio Administra�vo, Técnico e Operacional, com a efe�va cobertura para
funcionamento dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo – Cates, conforme especificações
técnicas con�das no Termo de Referência acostado no sob doc. 034436804, pelo valor mensal de R$
1.115.736,46 (um milhão, cento e quinze mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos),
perfazendo o valor total de R$ 3.347.209,38 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e
nove reais e trinta e oito centavos), pelo período de 90 (noventa) dias, sob condição resolu�va, até a
conclusão de procedimento licitatório para contratação do aludido objeto – Processo Administra�vo
6064.2019/0001224-9. 

II – Em consequência, AUTORIZO a emissão da respec�va nota de empenho,
correspondente ao objeto referido no item anterior, onerando a dotação orçamentária
30.10.11.334.3019.8090.33903900.00 do orçamento vigente e o restante onerará dotação orçamentária
do exercício vindouro, respeitando o princípio da anualidade e observando as disposições con�das nas
Leis Complementares n. 101, 4 de maio de 2000, e n. 131, de 27 de maio de 2009.

III – Nos termos do ar�go 67 da Lei Federal 8.666/93, bem como do Decreto Municipal
54.873/2014, DESIGNO como gestor, fiscal �tular e fiscal subs�tuto, respec�vamente, os
servidores Guilherme Euripedes Silva Ferreira, RF 793.277.4, Vinícius da Silva Alexandre, RF 858.665.9,
Matheus Noronha Hernandez, RF 883.129.7, para acompanhamento da contratação e recebimento de
seu objeto, por preencherem os requisitos estabelecidos no art. 6º do citado Decreto, conforme
Declaração lançada nos autos sob doc. 034437197.

IV – PUBLIQUE-SE.

IV – Remeta-se a Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira para as providências
de emissão da Nota de Empenho e devido prosseguimento para formalização da contratação. Após,
à Coordenadoria do Trabalho para o que lhes couber.

São Paulo, 15 de outubro de 2020
(documento assinado eletronicamente) 

ALINE PEREIRA CARDOSO DE SÁ BARANINOT 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Documento assinado eletronicamente por Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em 15/10/2020, às 20:59, 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 034438368 e o código CRC E02E93F4.
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