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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Despacho Autorizatório

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6064.2020/0000612-7

I – No exercício da competência que me foi confiada por lei e em vista dos elementos que
instruem o presente, notadamente o teor das manifestações da Coordenadoria do Trabalho, da
Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira e do parecer da Assessoria Jurídica, que ora acolho e
adoto como razões de decidir, com fundamento no art. 4º da Lei Federal n. 13.979/2020, AUTORIZO a
contratação direta, por dispensa de licitação, da microempresa CHRISTIELLE LACERDA
VIEIRA 36119629882, inscrita no CNPJ-MF sob n. 32.725.783/0001-67, para aquisição de 60 (sessenta)
unidades de Termômetro Infravermelho Digital, com as especificações descritas no Termo de Referência
sob doc. 029826499, pelo valor unitário de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), totalizando o
valor de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais).

II – AUTORIZO, ademais, o empenhamento do valor total da despesa, com consequente
emissão da(s) competente(s) Nota(s) de Empenho, onerando as dotações
nº 30.10.11.334.3019.8090.33903000.00 e nº 30.10.11.122.3024.2100.33903000.00, do orçamento
vigente, cujo anexo fará as vezes de contrato.

III – Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Decreto Municipal
n. 54.873/2014, DESIGNO como fiscal e respec�vo subs�tuto para acompanhamento da contratação e
recebimento de seu objeto, por preencherem os requisitos estabelecidos no art. 6º do mesmo Decreto,
conforme informação lançada aos autos sob doc. 029826822:

Fiscal: Carlos Alberto Sartori - RF 781.034.2 e;

Fiscal Subs�tuto: Célio Gomes Silva - RF 881.079.6

IV – PUBLIQUE-SE.

V – PROVIDÊNCIAS POSTERIORES

a) À Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira para as providências de emissão
da Nota de Empenho e devido prosseguimento para formalização da contratação.

b) Após, à CT para as providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, Secretário(a), em
23/07/2020, às 23:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015
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