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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Despacho Autorizatório

D E S P A C H O

 

I - À vista das informações e documentos que instruem o presente, especialmente o Parecer exarado pela
Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 029046830), que acolho como razão de decidir e no exercício das
atribuições a mim conferidas por lei, AUTORIZO, com fundamento no inciso IV, do ar�go 24, da Lei
Federal n.º 8.666/93, combinado com as disposições dos Decretos Municipais n.º 59.291/2020 e
59.283/2020, amparada pela Lei Federal n.º 13.979/2020, em caráter excepcional e emergencial, a
contratação direta da empresa RUBY Services Terceirização de Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º
54.605.373/0001-15, tendo por objeto a contratação de empresa para disponibilizar mão-de-obra de 14
(catorze) ajudantes que acompanharão cada um dos 14 (catorze) motoristas das vans responsáveis por
seguir os percursos definidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, pelo
valor mensal de R$ 40.356,96 (quarenta mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos),
nos termos da proposta comercial encartada (SEI 029002578).

 

II – Autorizo ainda a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária
34.10.14.122.3024.2100.3.3.90.39.00-00, conforme Nota de Reserva n.º 30.342/2020 (SE I029022922).

 

III – Fica designada como fiscal do contrato a servidora Giulia Pereira Par�tucci, RF 850.622.1, e Fabio
D'Onofre Teixeira, RF 810.997-4, como suplente, na forma do ar�go 67, da Lei Federal n.º 8.666/93,
combinado com o ar�go 6º, do Decreto Municipal n.º 54.873/2014, e ar�go 9, inciso VII, do Decreto
Municipal 57.578/2017.

 

IV- PUBLIQUE-SE e, em seguida a SMDHC/CAF, para providências subsequentes.

 

São Paulo,         de                    de 2020.

 

 

ANA CLAUDIA CARLETTO

Secretária Municipal

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Carle�o, Secretária Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, em 19/05/2020, às 10:30, 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 029077997 e o código CRC 0D8FCA36.



14/08/2020 SEI/PMSP - 029077997 - Despacho Autorizatório

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31613259&i… 2/2

Referência: Processo nº 6074.2020/0002530-4 SEI nº 029077997


