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Nome EINSTEIN BRUNNO MARTINS REZENDE DOS SANTOS, DIVISÃO DE
MATERIAL

Assunto SOLICITAÇÃO

 

 

 

                                         D E S P A C H O 

 

Trata-se do Memorando nº 037/2020 (evento 1), exarado pelo Diretor

da Divisão de Material, pelo qual solicita, em caráter de urgência, a aquisição de

6.000 (seis mil) unidades de álcool em gel 70%, frasco de 500 ml ou

aproximadamente 500 gr, haja vista a necessidade premente de reposição dos

estoques do almoxarifado central, em razão da pandemia do COVID-19

(Coronavírus).

Após regular tramitação, a Assessoria Jurídica manifestou a respeito.

Diante das informações e documentos dos autos, acolho o parecer

jurídico retro e, com fundamento no artigo 4º da Lei 13.979/2020, autorizo a

contratação da empresa , inscrita no CNPJ sob o nºGesy Saraiva de Goiás

34.533.426/0001-22, para a aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de álcool em

gel 70%, conforme discriminado no Termo de Referência, no valor total de R$

35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais).

Registre a presente decisão no sistema de informação do Tribunal de

Contas do Estado de Goiás.

Publique-se, inclusive no sítio deste Tribunal, nos termos do que

determina o § 2º do artigo 4º da aludida Lei.

Sigam à Diretoria Financeira para emissão do empenho, com as

cautelas de praxe.
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Ao final, à Diretoria Administrativa, para acompanhamento e

fiscalização.

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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