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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Despacho Autorizatório

INTERESSADA: SEME

ASSUNTO: Aquisição de termômetro de testa para medição da temperatura nos centros esportivos e na
SEME

SEI - 6019.2020/0001686-0

 

I – DESPACHO:

1. À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a requisição de serviço (030085782), a
informação de SEME/CAF/DS/Compras (030174412) e o parecer da Assessoria Jurídica (030194813),
diante da competência mencionada no art. 18 do Decreto Municipal n. 44.279/03, AUTORIZO a
contratação da empresa NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ n.
36.516.584/0001-08, para fornecimento no prazo de 4 dias úteis de 50 (cinquenta) unidades de termômetro
digital portátil infravermelho a laser com visor em LCD com bateria inclusa e certificação da ANVISA, no
valor unitário de R$ 219,99 (duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) e total de R$ 10.999,50
(dez mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 24, inc. IV, da
Lei Federal n. 8.666/1993, c.c art. 4º da Lei Federal n. 13.979/2020 e art. 2º, inc. II, do Decreto Municipal n.
59.283/2020.

2. Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da empresa acima mencionada no valor supracitado,
conforme Nota de Reserva n. 35.724/2020, que onerará a dotação orçamentária n.
19.10.27.812.3017.4.502.3.3.90.30.00-00 (030196792).

3. Designo como fiscal do contrato o servidor João Lucas Nunes Monteiro, RF nº D879-599.

 

II – PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:

1. Publique-se.

2. À SEME/CAF/DEOF para demais providências em prosseguimento.

 

São Paulo, 25 de junho de 2020.

 

MAURÍCIO LANDIM

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

SEME
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Documento assinado eletronicamente por Mauricio Bezerra Landim, Secretário Municipal de
Esportes e Lazer, em 25/06/2020, às 14:36, 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 030231050 e o código CRC 94A25335.

Referência: Processo nº 6019.2020/0001686-0 SEI nº 030231050


