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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Despacho Autorizatório

INTERESSADA:     Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC

LICITAÇÃO:           Dispensada, nos termos do ar�go 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/93; Decreto
Municipal n. 59.283/2020 art. 2°, II e Lei Federal n. 13.979/2020 art.12, XII

OBJETO:            Aquisição de equipamentos de proteção individual - Luva de látex descartável para
procedimento, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
– SMDHC

 

D E S P A C H O

 

1. - Em face dos elementos que instruem o presente, notamente as manifestações de
SMDHC/CAF/DA/DS/COMPRAS, doc. SEI n. 027965729, e Parecer de SMDHC/GAB/AJ, doc. SEI n.
028191901, que acolho como razão de decidir, e pela competência a mim conferida pela Portaria
n. 013/SMDHC/2019, nos termos do ar�go 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/93; Decreto Municipal
n. 59.283/2020 art. 2°, II e Lei Federal n° 13.979/2020 art.12, XII, AUTORIZO a contratação direta, por
dispensável a licitação, em face do pequeno valor, da empresa HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.713.772/0001-10, para aquisição de equipamentos de
proteção individual, (Luva de látex descartável para procedimento), para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, conforme especificação da unidade
requisitante, doc. SEI n. 027625457 e 027634789, nos termos e condições da proposta comercial, doc. SEI
n. 027964593, com entrega de, no máximo, 03 (três) dias corridos a par�r do recebimento da Nota de
Empenho, conforme a tabela abaixo:

 

Item Unidade Qtd. Descrição de Material  Vr.
Unitário 

 Vr.
Total 

01 Caixa 110

Luva de látex descartável para procedimento fabricada
em látex 100% natural contém pó bioabsorvível,
ambidestra, super�cie lisa, punho com acabamento
enrolado, tamanho pequeno “p’. Caixa com 100
unidades. Marca: MBLIFE.

 R$         
22,50

 R$     
2.475,00

02 Caixa 40

Luva de látex descartável para procedimento fabricada
em látex 100% natural contém pó bioabsorvível,
ambidestra, super�cie lisa, punho com acabamento
enrolado, tamanho médio “m”. Caixa com 100
unidades. Marca: MBLIFE.

R$ 22,50 R$
900,00

VALOR TOTAL  R$  
3.375,00
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2. Ato con�nuo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação
orçamentária n. 34.10.14.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, no respec�vo valor. Outrossim, AUTORIZO o
cancelamento de eventuais saldos e de empenho não u�lizados.

 

3. FICA a Contratada convocada a re�rar a Nota de Empenho, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar
da data da no�ficação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento), após o 10º dia de atraso, será
considerada inexecução total, sujeitando a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
proposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas no ar�go 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e do
Anexo da Nota de Empenho.

 

4. DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores Ronaldo Nogueira RF 533.310-5, como fiscal, e Luiz
Carlos de Assis RF 654.815-6, como suplente, a quem compe�rá observar as a�vidades e os
procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto
n. 54.873/2014.

 

PROVIDÊNCIAS POSTERIORES

 

1. Publique-se.

 

2. Após, à SMDHC/CAF/DOF/DEOF para emissão da Nota de Empenho e demais providências,
atualizando os documentos, se necessário.

 

São Paulo,      de abril de 2020.

 

(assinado eletronicamente)

ANA CLAUDIA CARLETTO

Secretária Municipal

SMDHC/GAB

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Carle�o, Secretária Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, em 30/04/2020, às 10:33, 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 028484398 e o código CRC D2810D70.

Referência: Processo nº 6074.2020/0002073-6 SEI nº 028484398


