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SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 49343000

Encaminhamento SMSUB/COGEL Nº 027397821

SMSUB/GAB

Sr. Secretário

 

 

Versa o presente auto para o Fornecimento de 60.000 (sessenta mil) Luvas de
Procedimento não Cirúrgico obje�vando prevenir a propagação do coronavírus no âmbito da Secretaria
Municipal das Subprefeituras e das suas 32 (trinta e duas) Subprefeituras e 02(duas) Autarquias.

Tendo em vista demanda urgente para aquisições de itens necessários ao combate do
COVID -19 e a celeridade que os casos demandam, por um equivoco no parecer acerca da contratação
(SEI nº 027376680) e no despacho publicado no DOC de 24/03/20 e constante do SEI nº 027355961 os
quan�ta�vos e valores sairam com incorreções, sendo necessário, portanto, as devidas correções.

Por se tratarem de vicios de forma, podem ser sanados de o�cio, uma vez que são erros de
natureza material e que não comprometeram a eficácia do ato administra�vo.

 A re�ficação é a correção do ato administra�vo para sanar omissão, equívoco ou erro
manifesto de fácil verificação, inclusive de grafia. Não se trata de hipótese de ex�nção de ato
administra�vo. A autoridade competente emitente poderá corrigir falhas, erros ou omissões nos
textos administra�vos anteriormente publicados, mediante a republicação do texto completo com as
partes re�ficadas.

Assim, com vistas a sanar os vicíos aqui apontados, esta Coordenadoria Geral de Licitações
reviu seu parecer, anexou especificações técnicas e planilha com os valores corretos e submete o
presente para conhecimento e prolação de despacho re�ficatório.

 

 

São Paulo, 24 de março de 2020

 

Nancy Salles

Assessora Especial

SMSUB/COGEL

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nancy Salles, Assessor(a) Especial, em 24/03/2020, às
16:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 027397821 e o código CRC BF4C44C2.

Referência: Processo nº 6012.2020/0006951-6 SEI nº 027397821


