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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Despacho Autorizatório

Interessada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

 

Assunto: Dispensa de licitação, com fundamento no ar�go 24, inciso IV, da LeiFederal n.o 8.666/93 para
aquisição de 33.000 (trinta e três mil) cestas de suprimento alimentar para população em condição de
vulnerabilidade, em razão da pandemia por COVID-19, ação integrante do programa Cidade Solidária.

 

Referência: Processo nº 6074.2020/0002564-9

 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, no exercício das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e:

 

CONSIDERANDO as necessidades apontadas nas ações no Programa Cidade Solidária e às famílias
vulneráveis afetadas em razão da pandemia que a�nge o país e o mundo;

 

CONSIDERANDO o quanto disposto nos Decretos Municipais n.º 59.291/2020 e n.º 59.283/2020 e na Lei
Federal n.º 13.979/2020;

  

CONSIDERANDO o aumento progressivo do alcance da doença (COVID-19) conforme o Bole�m em anexo
(SEI 029213809);

 

CONSIDERANDO que o quan�ta�vo es�mado na Ata de Registro de Preços n. 03/SMADS/2020 (Processo
n. 6024.2019/0005981-6) é de 60.000 (sessenta mil) cestas de suprimento alimentar, insuficiente para
atender SMADS e SMDHC, simultaneamente, ainda mais neste período de pandemia;

 

CONSIDERANDO o limite de 1.000 (mil) unidades de cestas de suprimento alimentar por Ordem de
Fornecimento prevista no item 5.3.1 da Ata de Registro de Preços n. 03/SMADS/2020;

 

CONSIDERANDO que a Detentora da Ata de Registro de Preços n. 03/SMADS/2020 foi cotada em duas
oportunidades (SEI 029122407 e SEI 028539791) por essa Secretaria, inclusive neste processo (SEI
029122407) e apresentou valor superior àquele pra�cado na referida ARP;

 

CONSIDERANDO a variação de preços das comodi�es alimentares;
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CONSIDERANDO que foram cotadas 750 (setecentos e cinquenta) empresas conforme cadastro na Bolsa
Eletrônica de Compras - BEC (SEI 029122350);

 

CONSIDERANDO a impossibilidade de aditar  o contrato em vigor (Processo n. 6074.2020/0002344-1),
tendo em vista que no presente processo foram apresentados preços inferiores, em bene�cio dos
princípios da supremacia do interesse público, da economicidade e da eficiência; 

 

CONSIDERANDO os critérios de melhor preço e prazo de entrega previstos no item 12.1 do Termo de
Referência (SEI 029021890);

 

 

I - À vista das informações e documentos que instruem o presente, especialmente a situação de
emergência em razão da pandemia por COVID-19 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 AGRO COMERCIAL
PORTO S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.558.126/0001-30, tendo por objeto a aquisição de 33.000,00
(trinta e três mil) cestas de suprimento alimentar, pelo valor total de R$ 2.062.500,00 (dois milhões,
sessenta e dois mil e quinhentos reais), nos termos da proposta comercial encartada (SEI 029220945).

 

II – Autorizo ainda a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária
34.10.14.122.3024.2100.33.90.32.00-00 , conforme Nota de Reserva n.º 30.996/2020 (SEI 029198521).

 

III – Fica designado como fiscal do contrato o servidor Fabio D'Onofre Teixeira, RF 810.997-4, e Bruno
Correia Gambaro, RF 878.693-3, 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.

 

 

ANA CLAUDIA CARLETTO

Secretária Municipal

 

 

 

São Paulo, 27 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Carle�o, Secretária Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, em 27/05/2020, às 19:47, 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 029229310 e o código CRC 95959521.
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Referência: Processo nº 6074.2020/0002564-9 SEI nº 029229310


